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Upozornenia:

Uvedené ceny sú nezáväzné, bez DPH, zo skladu Feldbach.

V súlade s príslušnými smernicami VBÖ platí nasledovné pravidlo pre 
palety:
Za Euro palety sa účtuje cena 8,- EUR/ks. Pri vrátení paliet v bezchyb-
nom stave vystavujeme dobropis vo výške 8,47,- EUR/ks. Vrátanie môže 
prebehnúť v rámci dodávky (výmena) alebo dodaním zo strany príjem-
cu tovaru, pričom k časovej realizácii musí dôjsť v rámci obchodného 
roka (momentálne 01.01.-31.12.). 

Všetky ceny a dohodnuté podmienky platia výhradne pre odbery  
v uvedených predajných jednotkách (pozri separátny stĺpec pri údajoch 
o produktoch). Pri odbere nižšom ako príslušná predajná jednotka 
sa dohodnutá zľava znižuje kvôli nákladom na kompletovanie o 15% 
bodov.

6 Tovar nie je na sklade, artikel dostupný len na objednávku s lehotou 
dodania.

Dbajte, prosím, na podmienky pre zapožičanie sila 
uvedené na strane 154. 

Výmena alebo vrátenie zásadne nie sú možné.

Omyly, ako aj prípadné chyby tlače a sadzby ostávajú vyhradené.

Platia predajné, dodacie a platobné podmienky zo strany 156-157.
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

Abdicht-Set ADS 630 60

Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB® 640 68

Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB®+ 639 68

Abwaschpad fein weiß 88

Abwaschpad grob blau 88

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 129 70

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 130 70

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 131 70

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 132 70

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 133 70

AEB® Bodenmanschette AEB® 645 70

AEB® Dichtband AEB® 641 69

AEB® Dichtecke außen AEB® 643 69

AEB® Dichtecke innen AEB® 642 69

AEB® Höhen-Passstück links AEB® 176 70

AEB® Höhen-Passstück rechts AEB® 177 70

AEB® Wandmanschette AEB® 112 70

AEB® Wandmanschette AEB® 644 70

AnhydritFließSpachtel 1 - 30 mm AFS 561 52

Anmischeimer 30 Liter 87

Armierung AR 562 74 105

AusgleichsMörtel flex. & schn. m. Trass AMT 466 54

AusgleichsMörtel schnell mit Trass AMT 468 53

BauHarz BH 869 96

Baukleber 15

BetonKontakt BK 544 106

BetonSchutzFarbe 126

BetonSpachtel BS 467 109

Bio-Intensiv-Reiniger BR 711 80

BioKalk Feinputz 121

BioKalk Universalputz 121

Bitumen-Dicht- und Klebemasse KMB 650 116

Bitumen-Dickbeschichtung 2-K KMB 651 116

Bitumen-Voranstrich lösemittelfrei BVA 759 117

BitumenDachLack BDL 661 113

Brillant® PerlFuge 1 - 10 mm 34

Classic plus SC 808 14

Classic weiß SC 809 15

Cotto-Ausfughilfe CA 737 84

Cotto-Deckwachs CD 742 85

Cotto-Extraschutz CE 736 84

Cotto-Pflegemilch CP 738 85

DesignFuge Flex DF 10® 30

Dichtacryl 46

Dichtband m. Falz u. Metermarkierung DB 438 63

Dichtecke DE 63

Dichtmanschette Boden DMB 091 64

Dichtmanschette Wand DMW 090 64

Dichtmanschette Wand Flex DWF 089 64

DichtSchlämme DS 422 112
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

DichtSchlämme Flex 1-K DSF® 523 62 135

DichtSchlämme Flex 1-K schnell DSF® 623 62 135

DichtSchlämme Flex 2-K DSF® 423 63

Dichtungsmittel DM 763 101

DrainageEstrichKorn DEK 872 97

DrainageMatte DRM 653 73 136

DrainageMörtel DM 610 95 128

DünnBettEpoxi DBE 500 23

Elektriker-Gips EG 828 107

Epoxi-Abwaschhilfe EAH 547 43

EpoxiEstrichKorn EEK 871 97

Epoxi-Grundierung EPG 522 65

EpoxiMörtel EE 771 96

EpoxiPflasterFuge 2-K EPF 131

EpoxiSperrGrund ESG 868 58

Epoxi-Schleierentferner ESE 548 43

Estrichklammern 105

EstrichRanddämmStreifen ERS 691 98

Feinsteinzeug-Fleckstopp FFS 719 83

Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger FIR 713 82

Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger FPR 708 82

Feuerstellenmörtel FM 436 79

Fixier-Band 74

FlächenDicht flexibel FDF 525 60

Fleckstopp FS 714 81

FlexDichtBand FDB 524 66

FlexDispersion FD 447 59

FlexFuge floor FL floor 35

FlexFuge plus FL plus 37

Flexfuge schnell mit Trass FL 526 39

FlexKlebeMörtel FKM® 444 9

FliesenDämmPlatte FDP 558 72

FliesenFest extra FF 450 14

FliesenFestKleber FFK 440 24

Fliesenpacker 6 mm 90

FließSpachtel 2 - 40 mm FS 15® plus 51

Fugenbreit mit Trass MFT 532 40

Fugenbreit Trinkwasser FTW 533 40

FugenEpoxi plus FEP plus 42

FugenFrisch FUF 47

Füllspachtel F 820 107

Gießharz GH 564 55

Glättmittel GM 026 47

Glitter 31

GrauZement GZ 190 99

Grundierung GD 749 57

Grundreiniger GR 701 81

HafnerPutz Fein HPF 942 79

Haftemulsion HE 449 56

HaftPrimer S HPS 673 56
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

HaftSchlämme Flex HSF 748 57 128

Handspritze 89

Injektionspresse 89

Isolier- & SchutzAnstrich ISA 755 113

KaltAsphalt 0/4 KA 655 108

Kaminglas-Reiniger KR 633 80

KellerDicht 1-komponentig KD 752 114

KellerDicht 2-komponentig KD 754 115

KellerDicht Super+ KSP 652 115

KellerDichtGrundierung KDG 751 114

KellerDichtVoranstrich KDV 681 113

KeramikSilicon 45

KlebeSpachtel 120

KlinkerMörtel mit Trass KMT 402 120

Klinkeröl KL 709 86 138

Kraftreiniger Außen KA 631 86 139

Kristallquarzsand KQS 607 67

KurzflorRolle 87

LF-Tiefgrund LFT 848 106

MarmorFlexKleber MFK 446 16

MarmorSilicon 45

megaFlex S2 22

megaFlex S2 turbo 22

megaFlex TX 23

MeisterFuge mit Colorstat® MFs 41

Messeimer 10 Liter 87

MG-Flex® 669 16

Mischöl MÖ 772 100

MittelBettmörtel Trass MB 425 20

MittelBettmörtel Trass flexibel MB 414 20

MittelBettmörtel Trass schnell flexibel MB 429 21

Mörtel-Frostschutz MFS 761 101

Mörtelpacker 6 mm 90

Mörtelpacker 8 mm 90

MultiFlexKleber eXtra Light FKM® XL 6

MultiFlexKleber Silver FKM® Silver 7

MultiGrund MGR 637 58

Naturstein-Farbvertiefer NFV 705 83 140

Naturstein-Fleckstopp NFS 704 83 140

Naturstein-Wischpflege NWP 706 84

ObjektFließSpachtel OFS 543 52

Öl- und Wachs-Entferner WE 715 80

Ölstopp ÖS 635 112

Padbrett mit Klettverschluss 88

PflasterFuge 1-K PF 131

Pflaster-Fughilfe 134

PflasterFugMörtel hochfest PFM HF® 132

PlanblockMörtel 120

PlanblockPutz weiß 122

Primer P 4050 47
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Profi-Anmischvorrichtung 89

PU-Dichtstoff PUD 682 134

PU-FlächenDicht PU-FD 66

PU-Kleber PUK 503 24

Quarzsand fein QS 507 67

Quarzsand grob QS 511 67

Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel 104 141

Racofix® 8700 Schnellmontagemörtel 104 142

Racofix® Montagekleber RMK 818 69

RandDämmStreifen RDS 960 75

Rapidur® B1 SchnellEstrichBinder 93

Rapidur® B5 SchnellEstrichBinder 93

Rapidur® EB 5 EstrichBeschleuniger 100

Rapidur® FE FließEstrich 95

Rapidur® M1 SchnellEstrichMörtel 51 92

Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel 92

Rapidur® S1 PolystyrolSchnellBinder 94

Rapidur® S5 PolystyrolSchnellBinder 94

Renovier- & AusgleichsMörtel RAM 3® 53 141

Repadur 5 125

Repadur 10 S 125

Repadur 40 S 125

Repadur 50 124

Repadur KS 124

Repadur MH 124

RissHarz RH 646 105

Rostumwandler RU 632 86 139

Sanitär-Reiniger SR 716 80

SanitärSilicon 44

Saphir® S PerlFuge 33

Schalöl BSO 762 100

SchnellFestMörtel 104

SchnittSchutzBand SB 113 65

SchwimmBadPutz SBP 474 54

SOLID Estrichglasfaser 101

Sopro´s No.1 Classic 11

Sopro´s No.1 S1 11

Sopro´s No.1 schnell 12

Sopro´s No.1 TW 12

Sopro´s No.1 weiss 13

Sopro´s No.1 weiss schnell 13

Soprodur® 55

SoproDur® EpoxiLack hochfest HF-L 98

SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 46 134

SoproThene® Abschlussband Alu 118

SoproThene® Abschlussband Vlies 118

SoproThene® Bitumen-Abdichtungsb. 118 136

SoproThene® Klebeband 118

SoproThene® Voranstrich 117

Spezialfugscheibe für Epoxi 88
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Abecedný prehľad produktov
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Produkt Skratka Strana Strana Strana

SteinFuge flexibel 133

SteinKleber grau flexibel 130

SteinKleber weiss flexibel 21 130

TitecFuge® plus TF+ 38

TitecFuge® breit TFb 39

TrassBinder TRB 421 99 129

TrassKalkMörtel TKM 887 119

TrassNatursteinFuge TNF 133

TrassZementMörtel TZM 870 119 129

Trittschall- & EntkopplungsBahn 3 mm TEB 664 74

TrittschallDämmPlatte TDP 565 73

TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 61

Universal-Handschwamm 87

UniversalSpachtel weiß USW 941 108

VarioFlex® VF 413 17

VarioFlex® Silver 19

Verguss- und Abdichtmasse VAM 830 112

VergussMörtel schnell VM S 109

Verschleißteilset für Handspritze 89

Verschleißteilset für Injektionspresse 89

Viskose-Schwamm 88

WeissZement WZ 100 99

Wiederaufnahme- & EntkoppelungsVlies WEV 579 74

Wischpflege WP 707 81

Zementschleier-Entferner Außen ZA 703 85 138

Zementschleier-Entferner Innen ZE 718 82

Zementäre Reaktivabdichtung 2-K 111
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Technika obkladania



Cementové extrémne výdatné extra ľahké multifunkčné flexi-
bilné lepidlo so zníženou prašnosťou, C2 TE S1 podľa EN 12 004,  
s vysokým stupňom syntetického zušľachtenia. Na pokladanie a 
lepenie keramických dlažieb a obkladov, ako aj dlaždíc z farebne 
stáleho prírodného kameňa.  
Obzvlášť vhodné pre veľkoformátovú jemnú kameninu na steny 
a podlahy. Pre balkóny a terasy. Vhodné pre stenové a podlahové 
kúrenie a kompozitné izolácie. Veľmi vláčne, krémové vlastnosti 
spracovania. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka špeciálnemu zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● extra pevné pre veľkoformátové dosky 
● extra ľahké a extra výdatné 
● znížená prašnosť 
● až o 60 % výdatnejšie1)

● univerzálne použitie: 
pokladanie do tenkého tekutého stredne hrubého lôžka,
stierkovanie do hrúbky vrstvy 10 mm 

● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 
príloha XVII

● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Graz:
– EN 12004: C2 TE S1
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Dostupné aj so schválením pre lode 
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 – 149!

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

231444 40,98 2,732 Vrece s rúčkou  15 kg 15 kg 630 kg cca 0,7 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber eXtra Light/ 
multifunkčné lepidlo extra ľahké

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE S1
Staub-

reduzier t

HÖHERE

ERGIE BIG KEIT
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     mit 

    praktischem 

Tragegriff

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

* ako bežné Sopro lepidlo do tenkého 
lôžka bez prísad na odľahčenie 
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Výdatné cementové strieborno-šedé rýchlotvrdnúce multi-
funkčné flexibilné lepidlo, C2 FT S1 podľa EN 12004, s vysokým 
stupňom syntetického zušľachtenia a originálnym trasom.  
Na pokladanie a lepenie keramických obkladov a dlaždíc, obzvlášť 
pre svetlé dlaždice z prírodného kameňa, citlivé na deformácie 
na všetkých podkladoch. Pre veľkoformátovú jemnú kameninu na 
steny a podlahy. Pre balkóny a terasy. Vhodné pre nástenné a 
podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. Veľmi vláčna, krémová, 
a napriek tomu pevná konzistencia na spracovanie. So známou 
technológiou 4 v 1. Vďaka rýchlemu tuhnutiu ideálne pre termíno-
vané stavby. 
Na bezpečné pokladanie veľkoformátovej jemnej kameniny  
do veľkosti platní 1 m² na vápenno-sulfátové potery, ošetrené 
neriedeným základným náterom Sopro.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm2

● F: prvotná prídržnosť≥ 0,5 N/mm2 po 6 hodinách 
Sopro FKM® Silver už po 3 hodinách 0,5 N/mm2

● T: so zníženým sklzom vďaka špeciálnemu zosilneniu vláknami 
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 2 hodinách
● extra odolné na pokladanie platní z prírodného kameňa 
● strieborno-šedá malta aj pre svetlé priesvitné druhy prírod-

ného kameňa
● pre platne lepené syntetickou živicou, citlivé na deformácie
● univerzálne použitie: pokladanie od tenkého, tekutého, 

stredne hrubého lôžka; stierkovanie do hrúbky vrstvy 20 mm 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Kiwa GmbH Ústav pre polyméry 
– EN 12 004: C2 FT S1
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info
cena

Forma dodania OM PH Spotreba

231600 58,04 2,322 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1,1 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Systemkomponente

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber Silbergrau/ 
multifunkčné lepidlo  
strieborno-šedé

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT S1

 D
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

*

* Pozri strana 153 dolu. 7
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Farbbrillanz mit Garantie

Zárukou brilantnosti farieb je Sopro OPZ® škárovacia hmota 
v spojení so Sopro  

Farbbrillanz mit Garantie
 flexibilnými lepidlami.

Škára bez šmúh a s brilantnými 
farbami vďaka technológii OPZ®

Bežná škára bez
technológie OPZ®

Porovnanie:

● jednoduché spracovanie vďaka použitiu cementových produktov Sopro OPZ®
● pre všetky bežné šírky škár, ako aj druhy krytín
● vhodné pre interiéry a kritické exteriéry

Škáry zaručene bez vápenných šmúh
vďaka inovatívnej technológii OPZ®

Brilantné farby  
so zárukou



Vysoko flexibilná šedá cementová malta pre tenké lôžko, C2 TE 
S1 podľa EN 12004, na pokladanie keramických obkladových mate-
riálov. Mimoriadne vhodná pre jemnú kameninu, na podlahové 
kúrenie a iné kritické podklady, balkóny a terasy, fasády a metódu 
dlaždice na dlaždice.  
Vo vlhkých a mokrých priestoroch, aj v oblasti pod vodou, na flexi-
bilné kompozitné izolácie.

● veľmi výdatná 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● vysoká odolnosť
● pre kritické podklady
● pre veľkoformátové podlahové krytiny
● zosilnená vláknami
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
● znížená prašnosť 
Skúšobný certifikát
TFVA TU Viedeň:
– EN 12004: C2 TE S1

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230052 48,61 1,944 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,0 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro FKM® 444 
Classic
FlexKlebeMörtel/ 
flexibilná lepiaca malta

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE S1
Staub-

reduzier t

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29. 9
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● jednoduché spracovanie vďaka použitiu cementových produktov Sopro OPZ® 
● pre všetky bežné šírky škár, ako aj druhy krytín
● vhodné pre interiéry a kritické exteriéry 
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Šedé cementové lepidlo pre tenké lôžko so zníženou prašnosťou, 
dodatočne synteticky zušľachtené,  C2 TE podľa EN 12004, na pok-
ladanie a lepenie keramických obkladových materiálov, aj v oblasti 
pod vodou. Veľmi vysoká bezpečnosť a najlepšie vlastnosti pri 
spracovaní.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● extrémne vysoká odolnosť
● pre podlahové kúrenie vhodné bez dodatočného zušľachtenia 
● pre jemnú kameninu vhodné bez dodatočného zušľachtenia
● s pravým trasom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát:
TFVA TU Viedeň: 
– EN 12004: C2 TE
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230057 25,39 1,016 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,1 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro´s No.1 Classic
flexibel/ 
klasické flexibilné lepidlo

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE
Staub-

reduzier t

original

natürlich

Trass
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Z

• seit über 30 Jahren •

Sopro´s No.1 S1
S1 Flexkleber/ 
flexibilné lepidlo S1

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE S1

Rezeptur
IND

ün

nb
ett Fließbett

S
p

achteln Mitt
el

be
tt

DANMARK
ETA

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230046 50,49 2,020 Papierové vrece 25 kg 6 1 000 kg 1 000 kg cca 1,0 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230044 12,42 2,484 Vrecko 5 kg 6 5 kg 1 000 kg

Cementové vysoko formovateľné S1 flexibilné lepidlo, C2 TE S1 
podľa EN 12 004, s vysokým stupňom syntetického zušľachtenia,  
na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, opracova-
ného kameňa, odolného voči zmenám sfarbenia a Cotto; aj v oblasti 
pod vodou, napr. v bazénoch a cisternách s úžitkovou vodou. 
Vhodné pre nástenné a podlahové kúrenia a kompozitné izolácie. 
Veľmi vysoká výdatnosť a najlepšie vlastnosti pri spracovaní. Aj 
pre metódu dlaždice na dlaždice. S receptúrou 4 v 1 na poklada-
nie v tenkom lôžku, liatom lôžku, stredne hrubom lôžku, ako aj na 
stierkovanice menších plôch do hrúbky vrstvy maximálne 20 mm. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách.

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● univerzálne použitie: 

pokladanie do tenkého lôžka, tekutého lôžka, stredne 
hrubého lôžka; stierkovanie do hrúbky vrstvy 20 mm 

● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 
príloha XVII 

● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty:
Pozri technický list s informáciami o produkte
Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

6	Tovar nie je na sklade, 
artikel dostupný len na objednávku. 11
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Cementové rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo, C2 FTE S1 podľa 
EN 12 004, s vysokým stupňom syntetického zušľachtenia,  
na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, ako aj tma-
vého, tvarovo stáleho opracovaného kameňa. Aj v oblasti pod 
vodou, napr. v bazénoch a cisternách na úžitkovú vodu. Vhodné 
pre nástenné a podlahové kúrenia a kompozitné izolácie, ako aj  
pre jemnú kameninu. Vysoká výdatnosť a maximálne vlastnosti  
pri spracovaní. 

● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● univerzálne použitie: 

pokladanie do tenkého lôžka, liateho lôžka, stredne hrubé-
ho lôžka; tmelenie do hrúbky vrstvy 10 mm

● čas na spracovanie: cca 30 minút 
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12 004: C2 FTE S1
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230039 54,95 2,198 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230051 13,05 2,610 Papierové vrecko s krížovým dnom 5 kg 6 5 kg 1 000 kg

Cementové špeciálne lepidlo, C1 TE podľa EN 12004,  
na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní v nádržiach  
s pitnou vodou, ako aj v oblasti pod vodou (bazény, cisterny  
s úžitkovou vodou). 

● použitie v interiéri a exteriéri
● C1: priľnavosť≥ 0,5 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● vhodné pre nádrže s pitnou vodou
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12004: C1 TE
Technologické centrum pre vodu Karlsruhe (TZW): 
– Zodpovedá požiadavkám pracovných listov DVGW W 270 a W 347 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230047 48,74 1,950 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro’s No.1 TW
pre nádrže s pitnou vodou

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C1 TE
Für 

Trinkwasser-
behälter 
geeignet

Sopro’s No.1 schnell
Flexkleber/ 
rýchle flexibilné lepidlo

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FTE S1 H
O
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KRISTALLIN

E
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A

SSERBINDUN
G
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

6	Tovar nie je na sklade, 
artikel dostupný len na objednávku.

*

* Pozri strana 153 dolu. 
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Cementové biele rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo, C2 FT podľa 
EN 12004, na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a obkladov, 
ako aj tvarovo stálych dlaždíc z opracovaného kameňa. Ideálne na 
plynulé pokladanie a škárovanie sklenej mozaiky.Vhodné na 
nástenné a podlahové kúrenia a kompozitné izolácie. Zušľachtené 
so Sopro FlexDisperzion vhodné na pokladanie sklenej mozaiky  
v mokrých oblastiach a oblastiach pod vodou (pozri strana 59). 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● čas na spracovanie: cca 1 hodina
● pochôdzne a škárovateľné:  po cca 5 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12004: C2 FT
– Všeobecný skúšobný certifikát stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom 

systéme so Sopro DSF® 523, Sopro DSF® 623, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro 
– Skúšobná správa: Sopro‘s No. 1 997 v spojení so Sopro DSF® 523, Sopro DSF 623 a Sopro 

GD 749 spĺňa požiadavky podľa EN 14 891, aj požiadavky na prídržnosť po uložení  
v chlórovanej vode 

SFV e.V. Großburgwedel:
– Všeobecný skúšobný certifikát stavebného dozoru (abP) gemäß PG-AIV podľa PG-AIV 

v kompozitnom systéme so Sopro FDF 525/527, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi 
Sopro

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230059 69,88 2,795 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Cementové biele flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa EN 12004,  
s vysokým stupňom syntetického zušľachtenia, na pokladanie a 
lepenie keramických dlaždíc a platní, ako aj dlaždíc z opracova-
ného kameňa. Ideálne na pokladanie a škárovanie sklenej 
mozaiky. Mimoriadne vhodné pre jemnú kameninu, plavárne a  
na nástenné a podlahové kúrenia. Vhodné na kompozitné izolácie.

Zušľachtené so Sopro FlexDispersion vhodné na pokladanie skle-
nej mozaiky v mokrých priestoroch a priestoroch pod vodou (pozri 
strana 59).

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12004: C2 TE S1
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE PG Spotreba

230048 56,13 2,245 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 1,1 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230038 14,82 2,964 Vrecko 5kg 6

Sopro’s No.1 weiss
Flexkleber/ 
biele flexibilné lepidlo

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE S1

   

   

   

Sopro’s No.1 
weiss schnell
Flexkleber/ 
biele rýchle flexibilné lepidlo

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT

   

H
O

HE
 KRISTALLIN

E

W
A

SSERBINDUN
G

   

Sc
hn
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lz

em

en
t – Ternäres System

SZ-T

   

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.

*

* Pozri strana 153 dolu. 13
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Cementové flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa EN 12 004, s vysokou 
výdatnosťou a najlepšími vlastnosťami pri spracovaní, na poklada-
nie a lepenie keramických dlaždíc a platní, aj v oblastiach pod vodou, 
napr. v bazénoch a cisternách na úžitkovú vodu. 
Vhodné na nástenné a podlahové kúrenia a kompozitné izolácie, 
ako aj pre jemnú kameninu.

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● flexibilné
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
TVFA Graz:
– EN 12 004 C2 TE S1
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS 

Cementové flexibilné lepidlo na dlaždice, C2 TE podľa EN 12 004,  
s dobrými vlastnosťami pri spracovaní a vysokou odolnosťou, na 
pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, jemnej kame-
niny, ako aj farebne stáleho prírodného kameňa. Vhodné na podla-
hové kúrenie a kompozitné izolácie. 

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
TVFA Wien:
– EN 12 004 C2 TE
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230034 18,87 0,755 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230450 30,09 1,204 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,1 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
389450 7,16 1,432 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Sopro FF 450
FliesenFest extra/ 
extra pevné lepidlo

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE S1

Sopro Classic plus
SC 808

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.
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Cementové flexibilné lepidlo na dlaždice, C2 TE podľa EN 12 004, 
s dobrými vlastnosťami pri spracovaní a vysokou odolnosťou,  
na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, jemnej 
kameniny, ako aj farebne stáleho prírodného kameňa. Vhodné  
na podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. 

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so sníženým sklzom
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
TVFA Graz:
– EN 12 004 C2 TE
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230809 31,34 1,254 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Cementová hotová malta na lepenie a stierkovanie stavebných 
materiálov do tenkého lôžka. Na pokladanie keramických dlaždíc a 
platní z kameniny a póroviny na steny a podlahy, lepenie ľahkých 
panelov, murovanie pórobetónových tvárnic, stierkovanie plôch 
stien a stropov z omietky alebo betónu, vytváranie adhéznych pre-
mostení a pod.

● univerzálna malta na lepenie a stierkovanice
● jemná zrnitosť 
● ľahké spracovanie
● dobrá priľnavosť
● odolné voči cyklom zmrazovania a rozmrazovania
● použitie v interiéri a exteriéri 
● možnosť dodania v bielej a šedej farbe
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

330440 biela 22,45 0,898 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
330430 šedá 11,68 0,467 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg

330435 šedá 10,23 2,046 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Sopro BauKleber
pre dlaždice, rovné kamene,  
izolačné dosky a pod.

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C1 T

Sopro Classic weiss
SC 809

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29. 15
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Jednozložkové cementové vysoko flexibilné lepidlo na tenké 
lôžko, C2 TE S2 podľa EN 12 004, na mimoriadne bezpečné pokla-
danie platní z jemnej kameniny, betónu, ako aj opracovaného 
kameňa. Na nevyzreté, nevyhrievané cementové potery (dlaž-
dice a platne ≤ 60 cm)*, na nástenné a podlahové kúrenie, ako aj 
duté podlahy a suché potery vďaka účinnému odbúravaniu 
pnutia matrice lepidla, s účinkami tlmenia kročajového hluku. 
Veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní a odolnosť. 
Až o 30% výdatnejšie v porovnaní s bežnými Sopro lepidlami pre 
tenké lôžko bez pridania ľahčiacich zmesí. Vhodné ako špeciálne 
lepidlo na množstvo deformovateľných podkladov*.

● použitie v interiéri
● na steny a podlahy
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S2: ohyb ≥ 5 mm
● extrémne výdatné
● účinok odbúravania pnutia 
● vysoko flexibilné
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12 004: C2 TE S2

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230669 46,46 3,097 Papierové vrece 15 kg 15 kg 750 kg cca 0,9 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Cementové rýchlotvrdnúce biele flexibilné lepidlo na prírodný 
kameň s obsahom trasu, C2 FT podľa EN 12004, na pokladanie a 
lepenie svetlých, kalibrovaných, tvarovo stálych obkladov z mra-
moru a prírodného kameňa, aj v oblasti pod vodou. Vysoké 
zabezpečenie pred zmenou sfarbenia, vykvetaním a tvorbou škvŕn. 
S pravým trasom a bielym cementom kvôli zabráneniu rizika 
zmeny sfarbenia. Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie a kom-
pozitné izolácie.

● použitie v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● flexibilné
● čas na spracovanie: cca 1 hodina
● pochôdzne a škárovateľné: po cca  5 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 7 

Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12004: C2 FT
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom 

systéme so Sopro DSF® 523, Sopro DSF® 623, Sopro GD 749 a ďalšími Sopro komponentmi 
– Skúšobná správa: Sopro MFK 446 v spojení so Sopro DSF® 523, Sopro DSF 623 a Sopro GD 

749 spĺňa požiadavky podľa EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovanej 
vode

SFV e.V. Großburgwedel:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom 

systéme so Sopro FDF 525/527, Sopro GD 749 a ďalšími Sopro komponentmi
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230446 60,01 2,400 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 500 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro MG-Flex® 669
MicroGum® Flexkleber S2/ 
flexibilné lepidlo  
na nepevné povrchy

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TES2
Optimal für

Großformate

XXL
PlattenPlatten

S2
-Kleber

Hoch flexibel

Sopro MFK 446
MarmorFlexKleber/ 
flexibilné lepidlo na mramor

original

natürlich

Trass
   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT
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MicroGum®-
 Technologie

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

* Vyžiadajte si, prosím, poradenstvo 
ohľadom techniky aplikácie. 

6	Tovar nie je na sklade, 
artikel dostupný len na objednávku.

**
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Cementové vysoko flexibilné lepidlo pre tenké, stredne hrubé  
a tekuté lôžko, C2 E S1 podľa EN 12004, obzvlášť na pokladanie 
veľkoformátových keramických dlaždíc a platní. Konzistencia 
lepidla sa dá variabilne nastaviť. Optimálne deformačné správanie 
vďaka syntetickému zušľachteniu a armovaniu vláknami. Vysoká 
výdatnosť. Pre podlahové kúrenie, vysoko namáhané podlahy, ako 
aj plavárne.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● obzvlášť pre veľkoformátovú jemnú kameninu
● pre balóny a terasy
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● čas na spracovanie: 3 - 4 hodiny 
● pochôdzne a škárovateľné:  po 12 - 14 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12004: C2 E S1
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom 

systéme so Sopro DSF 423/523/623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími Sopro kom-
ponentmi

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1 R veľmi nízke emisie

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250413 45,09 1,804 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro VF 413
VarioFlex®

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S1

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29. 17
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VarioFlex® teraz aj v striebornej farbe

 strieborno-šedé S1 lepidlo pre 
tekuté lôžko na optimálne 
obloženie podlahy

 rýchlotvrdnúce s vysokou 
kryštalickou viazanosťou vody 

 spoľahlivé preschnutie aj 
pod veľkoformátovými platňami 

 ideálne aj na vápenno-sulfátové 
potery 

 aj pre svetlé alebo priehľadné 
druhy prírodného kameňa 

Profesionál 
pre veľké formáty

Sopro VarioFlex® Silver

in
štalácia s vyrovnávacími s

ysté
m

am
i 

Výborná osvedčená 

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 EF S1
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Cementové strieborno-šedé rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo 
pre tenké, stredne hrubé a tekuté lôžko, C2 EF S1 podľa EN 12 
004. Na pokladanie keramických dlaždíc, obzvlášť pre svetlé a na 
deformácie citlivé dlaždice a opracovaný kameň, ako aj veľké 
formáty. Veľmi vláčna, krémová konzistencia na spracovanie na 
optimálne pokladanie na podlahu. Vhodné pre podlahové kúrenie 
a kompozitné izolácie. 
Ideálne pre rýchly postup stavebných prác na termínovaných stav-
bách. Vysoká bezpečnosť vďaka potiahnutiu zadnej strany a kon-
taktnému priľnutiu, ako aj rýchlemu kryštalickému naviazaniu vody.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● S1: ohyb ≥ 2,5 mm
● receptúra 3 v 1: pokladanie do tenkého, stredne hrubého a teku-

tého lôžka 
● obzvlášť pre veľkoformátové dlaždice z jemnej kameniny 
● vynikajúce pre dlaždicové nivelačné systémy 
● strieborno-šedé lepidlo aj pre svetlé alebo priehľadné druhy 

opracovaného kameňa 
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobný certifikát
Kiwa GmbH Ústav pre polyméry 
– EN 12 004: C2 EF S1
SFV e.V. Großburgwedel:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV ako systémová 

skúška pre pásové izolačné materiály v spojení s dlaždicami a platňami v kombinácii 
so Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 
112/129 – 133, Sopro DWF 089 a Sopro VF 419 ako lepidlo na dlaždice, ako aj v spojení 
so Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 alebo Sopro TDS 823 ako lepidlo a izolačný materiál 
pre oblasť prekrytia. 

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250419 47,79 1,912 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,3 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro VarioFlex® Silver
Großformat-Flexkleber/ 
lepidlo pre veľké formáty

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 EF S1

original

natürlich

Trass
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Systemkomponente

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

*

* Pozri strana 153 dolu. 
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* Zodpovedá požiadavkám podľa normy EN 12004 pri použití zúbkovania 10. 

Cementová lepiaca malta pre stredne hrubé lôžko s obsahom 
trasu pre hrúbku malty 5 – 20 mm. Na pokladanie a lepenie dlaždíc 
a platní, Cotto, prírodného kameňa, umelého kameňa a keramic-
kých obkladov s veľkými toleranciami hrúbky. 
S pravým trasom kvôli zabráneniu rizika zmeny sfarbenia a 
vykvetania. 
Zušľachtené so Sopro FlexDispersion  kvôli zlepšeniu deformač-
ných vlastností pri veľkoformátových obkladoch, vhodné na podla-
hové kúrenie a v oblasti exteriéru.

● na steny a podlahy
● použitie v interiéri a exteriéri
● na vyrovnávanie nerovností do 20 mm
● hrúbka vrstvy 5 - 20 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Graz:
– S odkazom na normu EN 12004: C1 T*

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250030 28,79 1,152 Papierové vrece 25 kg 6 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Cementová flexibilná lepiaca malta pre stredne hrubé lôžko  
s obsahom trasu, C2 TE s oporou o normu EN 12004, pre hrúbky 
malty 5 – 20 mm. Na pokladanie a lepenie dlaždíc a platní, Cotto, 
prírodného kameňa, umelého kameňa a jemnej kameniny. Mimo-
riadne vhodné pre veľkoformátové platne, metódu dlaždice na 
dlaždice a na podlahové kúrenie. 
S pravým trasom kvôli zabráneniu rizika zmeny sfarbenia a 
vykvetania.

● na steny a podlahy
● použitie v interiéri a exteriéri
● vysoko formovateľné
● na vyrovnávanie nerovností do 20 mm
● ľahké spracovanie
● hrúbka vrstvy 5 - 20 mm
● pochôdznosť: po cca 1 dni 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Graz:
– S odkazom na normu  EN 12004: C2 TE*
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230101 46,38 1,855 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro MB 425
MittelBettmörtel Trass/ 
malta s trasom  
pre stredne hrubé lôžko

original

natürlich

Trass
   EN 12 004

Ge
prüft nach

C1 T

Sopro MB 414
MittelBettmörtel Trass flexibel/ 
flexibilná malta s trasom  
pre stredne hrubé lôžko

original

natürlich

Trass
   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE

6	Tovar nie je na sklade, 
artikel dostupný len na objednávku.20 Technika obkladania
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Cementová flexibilná rýchlotvrdnúca lepiaca malta pre stredne 
hrubé lôžko s obsahom trasu pre hrúbky malty 5 až 20 mm.  
Na pokladanie a lepenie dlaždíc a platní, Cotto, prírodného 
kameňa, betónových tvárnic a jemnej kameniny. Mimoriadne 
vhodné na zakladanie schodov s obkladom z prírodného 
kameňa. S pravým trasom na zabránenie rizika zmeny sfarbe-
nia a vykvetania.

● na steny a podlahy
● použitie v interiéri a exteriéri
● na vyrovnávanie nerovností do 20 mm
● väčšie zabezpečenie pred vykvetaním a zmenou sfarbenia 
● obzvlášť pre veľké formáty, silne profilované zadné strany a veľké 

tolerancie hrúbky 
● na fasády, balkóny a terasy, metódu dlaždice na dlaždice a 

na podlahové kúrenie 
● vysoko formovateľné
● kryštalické naviazanie vody
● čas na spracovanie: cca 60 minút
● pochôdzne a škárovateľné: po 3 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Graz:
– S odkazom na normu  EN 12004: C2 FT*
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250429 52,23 2,089 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

* Zodpovedá požiadavkám podľa normy EN 12004 
pri použití zúbkovania 10 .

Biela cementová rýchlotvrdnúca flexibilná lepaica malta pre 
stredne hrubé lôžko pre hrúbky malty 5 až 20 mm, na pokladanie 
a lepenie platní z opracovaného kameňa s rovnakou hrúbkou,  
Solnhofskych platní z prírodného kameňa, jurského mramoru, dlaž-
díc z prírodného kameňa, aj v oblasti pod vodou. Veľmi vysoké 
zabezpečenie pred zmenou sfarbenia vďaka 4-násobnému zabez-
pečeniu TRAS-BIELE-RÝCHLE-FLEXIBILNÉ.

● rýchle
● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● s vysokým podielom trasu
● pre podlahové kúrenie vhodné bez dodatočného zušľachtenia 
● čas na spracovanie: cca 1,5 hodiny 
● pochôdznosť: po cca 1 dni 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Graz:
– EN 12004: C2 FT*

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230105 35,57 1,423 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro MB 429
MittelBettmörtel Trass  
schnell flexibel/ 
rýchla flexibilná malta s trasom 
pre stredne hrubé lôžko 

original

natürlich

Trass
   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT
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SZ-T

Sopro  
SteinKleber weiss 
biele flexibilné lepidlo

original

natürlich

Trass
   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

**

** Pozri strana 153 dolu. 21

1. Obkladanie • Dláždenie • Lepenie

1.
 O

bk
la

da
ni

e
D

lá
žd

en
ie

Le
pe

ni
e



Pri preprave a skladovaní chráňte 
pred mrazom.

Dvojzložkové cementové vysoko flexibilné vodotesné lepidlo pre 
liate lôžko (skúška podľa PG-AIV-F), C2 E S2 podľa EN 12 004,  
na mimoriadne bezpečné pokladanie platní z jemnej kameniny, betónu, 
ako aj opracovaného kameňa. Na nevyzretých nevykurovaných 
cementových poteroch (dlaždice a platne s dĺžkou hrany ≤ 60 cm)*, 
ako aj na podlahovom kúrení s odbúravaním pnutia vďaka matrici 
malty. Na kompozitné izolácie. Ideálne pre balkóny a terasy. Veľmi 
vysoká odolnosť voči saponifikácii a flexibilita vďaka liatym polymé-
rom schopným redisperzie. Vysoké a trvalé zabezpečenie pred mra-
zom vďaka nízkej absorpcii a nepriepustnosti vody. Pri nízkych teplo-
tách a pôsobení mrazu odporúčame Sopro megaFlex S2 turbo.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● S2: ohyb ≥ 5 mm
● pochôdzne a škárovateľné: po cca 12 hodinách
● systém lepidla neprepúšťajúci vodu
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12 004: C2 E S2
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom sys-

téme so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi 
– Skúšobná správa: nepriepustnosť vody podľa PG-AIV-F po 5 hodinách 
– Skúšobná správa: Sopro MEG 666 v spojení so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823 a 

Sopro GD 749 spĺňa požiadavky EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovej vode.

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230664 42,46 1,698 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,6 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230663 69,74 8,453 Kanister 8,25 kg 8,25 kg 495 kg

Zmiešaná 
cena

3,374 Papierové vrece + kanister 33,25 kg 33,25 kg

Dvojzložkové cementové rýchlotvrdnúce vysoko flexibilnévodo-
tesné lepidlo pre tekuté lôžko (skúška podľa PG-AIV-F), C2 EF S2 podľa 
EN 12 004, na mimoriadne bezpečné pokladanie platní z jemnej 
kameniny, betónu, ako aj opracovaného kameňa. Na nevyzretých, 
nevykurovaných cementových poteroch (dlaždice a platne s dĺžkou 
hrany ≤ 60 cm)*, ako aj na podlahovom kúrení s odbúravaním pnutia 
vďaka matrici malty. Na kompozitné izolácie. Ideálne pre balkóny a 
terasy v chladnejšom ročnom období. Veľmi vysoká odolnosť voči 
saponifikácii a flexibilita vďaka liatym polymérom schopným 
redisperzie. Vysoké a trvalé zabezpečenie pred mrazom vďaka veľmi 
nízkej absorpcii vody a nepriepustnosti vody. Na bezpečnejšie pokla-
danie veľkoformátovej jemnej kameniny do veľkosti platní 1 m²  
a na vápenno-sulfátové potery, ošetrené neriedeným základným 
náterom Sopro.
● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 

Sopro megaFlex S2 turbo už po 2 hodinách  0,5 N/mm²;
už po 3 hodinách 1,0 N/mm²

● S2: ohyb ≥ 5 mm
● pri +5 °C už po 6 h odolné voči zaťaženiu cyklom zmrazovania 

a rozmrazovania, prídržnosť ≥ 0,5 N/mm²; po 10 h prídržnosť
≥ 1,0 N/mm²

● pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách 
● systém lepidla neprepúšťajúci vodu
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– EN 12 004: C2 EF S2
– prídržnosť ≥ 1 N/mm² pri +23 °C už po 3 hodinách, pri +10 °C už po 6 h, pri +5 °C už po 10 h
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom sys-

téme so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi 
– Skúšobná správa: nepriepustnosť vody podľa PG-AIV-F po 5 hodinách 
– Skúšobná správa: Sopro MEG 666 v spojení so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823 a 

Sopro GD 749 spĺňa požiadavky normy EN 14 891, aj prídržnosti po uložení v chlórovanej vode 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230667 51,56 2,062 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 1,6 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy230668 69,74 8,453 Kanister 8,25 kg 6 8,25 kg 495 kg

Zmiešaná cena 3,648 Papierové vrece + kanister 33,25 kg 33,25 kg

Sopro megaFlex S2 
turbo
Flexkleber S2/ 
flexibilné lepidlo S2 turbo

   EN 12 004

Ge
prüft nach
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Sopro megaFlex S2
Flexkleber S2/ 
flexibilné lepidlo S2

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S2

Optimal für

Großformate

XXL
PlattenPlatten

S2
-Kleber

Hoch flexibel

Systemkomponente

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

* Dodržiavajte, prosím, technické 
informácie o produkte.22 Technika obkladania
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* Dodržiavajte, prosím, technické 
informácie o produkte.

Pri preprave a skladovaní chráňte 
pred mrazom.

Dvojzložkové cementové rýchlotvrdnúce vysoko flexibilné a  
odolné lepidlo na dlaždice, C2 FT S2 podľa EN 12 004. Na poklada-
nie kameniny, jemnej kameniny, platní z betónu a opracovaného 
kameňa. Na nevyzretých betónových podkladoch, ako aj nevy-
zretých nevyhrievaných cementových poteroch (dlaždice a 
platne s dĺžkou hrany ≤60 cm)*, ako aj na nástenných a podlaho-
vých kúreniach vďaka odbúravaniu pnutia matrice malty. Mimo-
riadne vhodné pre aplikácie v oblasti exteriéru, napr. na balkónoch 
a terasách a pri zvýšených požiadavkách na flexibilitu lepiaceho 
systému. 
Pre fasády, schodiská, ako aj plavárne. Veľmi vysoká odolnosť 
voči saponifikácii a flexibilita vďaka neredisperzným kvapalným 
polymérom. Vysoké a trvalé zabezpečenie pred mrazom vďaka 
veľmi nízkej absorpcii vody.

● použitie v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
● F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
● T: so zníženým sklzom vďaka zosilneniu vláknami 
● S2: ohyb ≥ 5 mm
● pochôdzne a škárovateľné:  po cca 3 hodinách 
● zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám pre maltu na pokla-

danie v zmysle Vestníka „Fasádna keramika“ švajčiarskeho 
zväzu SPV 

● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  
príloha VXII

Skúšobný certifikát
Kiwa GmbH Ústav pre polyméry 
– EN 12 004: C2 FT S2

Dvojzložkové lepidlo z epoxidovej živice, R2 T podľa EN 12 004, na 
pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní. 
Pri namáhaní agresívnou vodou, chemikáliami, kyselinami, 
prírodnými tukmi, vysokým zaťažením tlakom a oplachom;  
v bazénoch, v priemyselných a výrobných oblastiach. Vhodné  
na nástenné a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie.

● použitie v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● pre oblasť pod vodou
● čas na spracovanie: cca 90 minút
● pre kritické podklady a pri zvýšenej záťaži používaním 
Skúšobné certifikáty
Ústav pre skúšky materiálov Drážďany:
– EN 12 004: R2 T
Technická univerzita Mníchov:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom 

systéme so Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 a ďalšími komponentmi Sopro 
– Skúšobná správa: Sopro DBE 500 v spojení so Sopro PU-FD 570/571 a Sopro EPG 522 

spĺňa požiadavky podľa normy EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlóro-
vanej vode 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230330 77,37 15,474 Vedro 5 kg 5 kg 300 kg cca 1,6 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro DBE 500
DünnBettEpoxi 
zložka A+B 
tenkovrstvové epoxidové lepidlo 

   EN 12 004

Ge
prüft nach

R2 T

Sopro megaFlex TX
Flexkleber S2 standfest/ 
flexibilné lepidlo S2 odolné

   EN 12 004

Ge
prüft nach
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Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

6	Tovar nie je na sklade, 
artikel dostupný len na objednávku.

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230661 54,52 2,181 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230662 59,18 8,454 Kanister 7 kg 6 7 kg 420 kg

Zmiešaná 
cena

3,553 Papierové vrece + kanister 32 kg 32 kg

**

** Pozri strana 153 dolu.

NOVÉ
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Pri preprave a skladovaní chráňte  
pred mrazom

Vysoko flexibilné biele disperzné hotové lepidlo, D2 TE podľa 
EN 12004, na pokladanie a lepenie keramických dlaždíc a platní, aj 
na dočasne vlhkosťou namáhaných plochách, ako napríklad v toa-
letách, kuchyniach a kúpeľniach. Vhodné na podlahové kúrenie. 
Veľmi vláčne s najlepšími vlastnosťami pri spracovaní. 

● použitie v interiéri
● na steny, podlahy, stropy 
● vláčne spracovanie
● vysoká odolnosť
● na lepenie metódou dlaždice na dlaždice 
● na lepenie izolačných panelov 
Skúšobný certifikát
Ústav pre skúšky materiálov Drážďany:
– EN 12004: D2 TE

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230314 73,21 3,661 Vedro 20 kg 6 20 kg 660 kg cca 1,6 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230325 31,09 6,218 Vedro 5 kg 5 kg 500 kg

230326 11,54 Plechovka1 kg 1 kg 528 kg

Sopro FFK 440
FliesenFestKleber/  
pevné lepidlo na dlaždice

   EN 12 004

Ge
prüft nach

D2 TE

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá  
na dlaždice a prírodný kameň na stranách 26 – 29.

Dvojzložkové svetlé polyuretánové lepidlo na báze reaktívnej 
živice, R2 T podľa EN 12004, na pokladanie a lepenie keramických 
dlaždíc a platní, platní z betónu a opracovaného kameňa, platní 
lepených syntetickou živicou, obzvlášť na drevené a sadrové mate-
riály, ako aj kovy. Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie. Pre 
zvýšené požiadavky na prídržnosť v ťahu a v šmyku, elasticitu 
a vodotesnosť na kritických podkladoch. 
Cetifikované pre použitie v lodných konštukciách.

● použitie v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● vysoko flexibilné a vysoká sila lepenia 
● na kovové a drevené materiály
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● GISCODE RU1
Skúšobné certifikáty
Kiwa Bautest Dresden:
– EN 12004: R2 T
Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230361 124,28 20,713 Vedro 6 kg 6 kg 360 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro PUK 503
PU-Kleber/ 
polyuretánové lepidlo

   EN 12 004

Ge
prüft nach

R2 T

6	Tovar nie je na sklade, 
artikel dostupný len na objednávku.24 Technika obkladania
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Táto tabuľka obsahuje smerné hodnoty, ktoré môžu v závislosti od charakteru podkladu, druhu dlaždíc, rôznych profilov zadnej strany a pod., druhu pokladania, náradí, pra-
covného postupu kolísať smerom nahor, ako aj nadol. Preto sa uvedené hodnoty nemôžu záväzne používať ako základ pre kalkuláciu. Pri väčších projektoch odporúčame zistiť 
spotrebu položením skúšobnej plochy.

Malá mozaika  
s dĺžkou hrany  
do 50 mm:  

Zub stierky 
4 mm

Mozaika  
s dĺžkami hrany  
od 50 do 108 mm: 

Zub stierky 
5 mm

Dlaždice  
s dĺžkami hrany  
od 108 do 200 mm: 

Zub stierky 
6 mm

Dlaždice  
s dĺžkami hrany  
od 200 do 300 mm: 

Zub stierky 
8 mm

Dlaždice s dĺžkami 
hrany > 300 mm alebo 
so silnou profiláciou 
zadnej strany:

Zub stierky 
10 mm

Tenké lôžko 
FKM® XL

Zub stierky 
4 mm 1,3 kg/m2 1,5 kg/m2 2,0 kg/m2 2,5 kg/m2

MG-Flex 669 1,3 kg/m2 1,6 kg/m2 2,0 kg/m2 2,6 kg/m2 3,2 kg/m2

FKM® 444 Classic 1,5 kg/m2 1,8 kg/m2 2,2 kg/m2 2,9 kg/m2 3,6 kg/m2

No.1 Classic

No.1 weiss

FF 450

FKM® Silver

No.1 S1

1,6 kg/m2 2,0 kg/m2 2,4 kg/m2 3,1 kg/m2 4,0 kg/m2

No.1 weiss schnell 

No.1 TW

MFK 446

Classic plus

Classic weiss

BauKleber

1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,6 kg/m2 3,4 kg/m2 4,3 kg/m2

No.1 schnell

VarioFlex® Silver

1,9 kg/m2 2,3 kg/m2 2,3 kg/m2 3,7 kg/m2 4,7 kg/m2

PUK 503

megaFlex TX

2,2 kg/m2 2,7 kg/m2 3,2 kg/m2 4,3 kg/m2 5,4 kg/m2

DBE 500

FFK 440

2,3 kg/m2 2,9 kg/m2 3,4 kg/m2 4,6 kg/m2 5,8 kg/m2

Tekuté lôžko

VF 413 – – 2,6 kg/m2 3,4 kg/m2 4,3 kg/m2

megaFlex S2 turbo

megaFlex S2

– – 3,2 kg/m2 4,3 kg/m2 5,4 kg/m2 

Stredne hrubé 
lôžko

MB 425

MB 414

MB 429

SteinKleber weiss

– – – 4,0 kg/m2 5,0 kg/m2

weiss
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* Dbajte, prosím, na aktuálne platné technické informácie k produktom na prípravu podkladu, príp. opatrenia izolácie, resp. oddeľovania, 
ako aj aktuálne platné normy a technické listy alebo sa poraďte s oddelením aplikačnej techniky.

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber 

eXtra Light

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber 

Silver

Sopro FKM® 444
FlexKlebeMörtel

Sopro’s No. 1 
S1

Sopro’s No. 1
Classic

Sopro’s No. 1
schnell

Sopro’s No. 1
weiss

Sopro’s No. 1
weiss schnell

Sopro FF 450
FliesenFest extra

Sopro Classic plus
SC 808

Sopro Classic
weiss SC 809

Sopro BauKleber

Všeobecne

Pojivo cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement

EN 12 004 C2 TE S1 C2 FT S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE C2 FTE S1 C2 TE S1 C2 FT C2 TE S1 C2 TE C2 TE C1 T

EMICODE EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR

DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 ● ● ● ●

Oblasť použitia

Steny a podlahy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Interiér a exteriér ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vlhké a mokré priestory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Obkladový materiál

Veľké formáty do 1 m2 ● ● ● ● ● ● ● ●

XXL Veľké formáty nad 1 m2 ● ● ●

Jemná kamenina ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dosky spájané syntetickou živicou ● ● ●

Systém prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ● ● ● ● ● ●

Systém prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ●

Systém prír. kameňa D+ (tmavý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ● ●

Systém prír. kameňa H+ (svetlý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ●

Podklady*

Cementový poter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vápenno-sulfátový (liaty) poter (anhydritový poter) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Suchý poter zo sadrokartónových/ sadrovo-vláknitých dosiek ● ● ● ● ● ● ● ●

Horčíkový poter ● ● ● ● ● ● ● ●

Xylolitová dlážka/ poter ● ● ● ● ● ● ● ●

Liaty asfalt (nevyhrievaný, interiér), GE 10, GE 15 ● ● ● ● ● ● ● ●

Betón (normálny betón) ●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 6 mesiacov starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 6 mesiacov starý
●

min. 6 mesiacov starý
●

min. 6 mesiacov starý

Pórobetón (interiér) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Murivo (rovné, nie zmiešané murivo) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Omietka (cementová/ vápenno-cementová omietka) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sadrová omietka ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Starý obklad z dlaždíc ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré zvyšky lepidla z koberca/ PVC ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré farebné nátery (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré olejové farby (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ● ●

Palubová podlaha ● ● ● ● ● ● ● ●

Drevotrieskové dosky ● ● ● ● ● ● ● ●

Vláknité cementové dosky (interiér) ● ● ● ● ● ● ● ●

Sadrokartónové/ sadrovo-vláknité dosky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kov
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   mimoriadne odporúčané    vhodné

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber 

eXtra Light

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber 

Silver

Sopro FKM® 444
FlexKlebeMörtel

Sopro’s No. 1 
S1

Sopro’s No. 1
Classic

Sopro’s No. 1
schnell

Sopro’s No. 1
weiss

Sopro’s No. 1 
weiss schnell

Sopro FF 450  
FliesenFest extra

Sopro Classic plus
SC 808

Sopro Classic 
weiss SC 809

Sopro BauKleber

Všeobecne

Pojivo cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement

EN 12 004 C2 TE S1 C2 FT S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE C2 FTE S1 C2 TE S1 C2 FT C2 TE S1 C2 TE C2 TE C1 T

EMICODE EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR EC1PLUSR

DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 ● ● ● ●

Oblasť použitia

Steny a podlahy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Interiér a exteriér ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vlhké a mokré priestory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Obkladový materiál

Veľké formáty do 1 m2 ● ● ● ● ● ● ● ●

XXL Veľké formáty nad 1 m2 ● ● ●

Jemná kamenina ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dosky spájané syntetickou živicou ● ● ●

Systém prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ● ● ● ● ● ●

Systém prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ●

Systém prír. kameňa D+ (tmavý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ● ●

Systém prír. kameňa H+ (svetlý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ●

Podklady*

Cementový poter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vápenno-sulfátový (liaty) poter (anhydritový poter) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Suchý poter zo sadrokartónových/ sadrovo-vláknitých dosiek ● ● ● ● ● ● ● ●

Horčíkový poter ● ● ● ● ● ● ● ●

Xylolitová dlážka/ poter ● ● ● ● ● ● ● ●

Liaty asfalt (nevyhrievaný, interiér), GE 10, GE 15 ● ● ● ● ● ● ● ●

Betón (normálny betón) ●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 6 mesiacov starý 
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 6 mesiacov starý 
●

min. 6 mesiacov starý 
●

min. 6 mesiacov starý 

Pórobetón (interiér) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Murivo (rovné, nie zmiešané murivo) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Omietka (cementová/ vápenno-cementová omietka) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sadrová omietka ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Starý obklad z dlaždíc ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré zvyšky lepidla z koberca/ PVC ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré farebné nátery (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré olejové farby (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ● ●

Palubová podlaha ● ● ● ● ● ● ● ●

Drevotrieskové dosky ● ● ● ● ● ● ● ●

Vláknité cementové dosky (interiér) ● ● ● ● ● ● ● ●

Sadrokartónové/ sadrovo-vláknité dosky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kov
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* Dbajte, prosím, na aktuálne platné technické informácie k produktom na prípravu podkladu, príp. opatrenia izolácie,resp. oddeľovania, 
ako aj aktuálne platné normy a technické listy alebo sa poraďte s oddelením aplikačnej techniky.

Sopro 
MG-Flex® 699

Sopro MFK 446 
Marmor FlexKleber

Sopro VF 413
VarioFlex®

Sopro 
VarioFlex® Silver

Sopro SteinKleber
weiss flexibel

Sopro megaFlex S2
turbo

Sopro megaFlex S2 Sopro megaFlex TX Sopro DBE 500
DünnBettEpoxi

Sopro PUK 503
PU-Kleber

Sopro FFK 440
FliesenFestKleber

Všeobecne

Pojivo cement cement Ccement cement cement cement cement cement epoxidová živica polyuretán disperzia

EN 12 004 C2 TE S2 C2 FT C2 E S1 C2 F S1 C2 FT C2 EF S2 C2 E S2 C2 FT S2 R2 T R2 T D2 TE

EMICODE EC1PLUSR EC1 R EC1PLUSR

DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 ● ●

Oblasť použitia

Steny a podlahy ● ● ● len podlahy ● len podlahy len podlahy ● ● ● ●

Interiér a exteriér len interiér ● ● ● ● ● ● ● ● ● len interiér

Vlhké a mokré priestory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Obkladový materiál

Veľké formáty do  1 m2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XXL-Veľké formáty nad 1 m2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Jemná kamenina ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dosky spájané syntetickou živicou ● ● ● ● ● ● ●

Systém prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Systém prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ● ●

Systém prír. kameňa D+ (tmavý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ● ● ● ● ●

Systém prír. kameňa H+ (svetlý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ● ● ●

Podklady*

Cementový poter  ● ** ● ● ● ● ●** ●** ●** ● ● ●

Vápenno-sulfátový (liaty) poter (anhydritový poter) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Suchý poter zo sadrokartónových/sadrovo-vláknitých dosiek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Horčíkový poter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Xylolitová dlážka/ poter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Liaty asfalt (nevyhrievaný, interiér), GE 10, GE 15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Betón (normálny betón) ●

min. 28 dní starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 28 dní starý

Pórobetón (interiér) ● ● ● ● ● ● ●

Murivo (rovné, nie zmiešané murivo) ● ● ● ● ● ● ●

Omietka (cementová/ vápenno-cementová omietka) ● ● ● ● ● ● ●

Sadrová omietka ● ● ● ● ● ● ●

Starý obklad z dlaždíc ● ● len podlahy ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré zvyšky lepidla z koberca/ PVC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré farebné nátery (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré olejové farby (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ●

Palubová podlaha ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Drevotrieskové dosky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vláknité cementové dosky (interiér) ● ● ● ● ● ● ●

Sadrokartónové/ sadrovo-vláknité dosky ● ● ● ● ● ● ●

Kov ● ● ● ● ●
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  mimoriadne odporúčané    vhodné

Sopro
MG-Flex® 699

Sopro MFK 446
MarmorFlexKleber

Sopro VF 413
VarioFlex®

Sopro
VarioFlex® Silver

Sopro SteinKleber 
weiss flexibel

Sopro megaFlex S2 
turbo

Sopro megaFlex S2 Sopro megaFlex TX Sopro DBE 500
DünnBettEpoxi

Sopro PUK 503 
PU-Kleber

Sopro FFK 440  
Fliesen FestKleber

Všeobecne

Pojivo cement cement Ccement cement cement cement cement cement epoxidová živica polyuretán disperzia 

EN 12 004 C2 TE S2 C2 FT C2 E S1 C2 F S1 C2 FT C2 EF S2 C2 E S2 C2 FT S2 R2 T R2 T D2 TE

EMICODE EC1PLUSR EC1 R EC1PLUSR

DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 ● ●

Oblasť použitia

Steny a podlahy ● ● ● len podlahy ● len podlahy len podlahy ● ● ● ●

Interiér a exteriér len interiér ● ● ● ● ● ● ● ● ● len interiér

Vlhké a mokré priestory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Obkladový materiál

Veľké formáty do  1 m2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XXL-Veľké formáty nad 1 m2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Jemná kamenina ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dosky spájané syntetickou živicou ● ● ● ● ● ● ●

Systém prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Systém prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný, tvarovo stály) ● ● ● ●

Systém prír. kameňa D+ (tmavý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ● ● ● ● ●

Systém prír. kameňa H+ (svetlý opracovaný, citlivý na deformácie) ● ● ● ●

Podklady*

Cementový poter ●** ● ● ● ●  ● **  ● **  ● ** ● ● ●

Vápenno-sulfátový (liaty) poter (anhydritový poter) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Suchý poter zo sadrokartónových/sadrovo-vláknitých dosiek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Horčíkový poter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Xylolitová dlážka/ poter ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Liaty asfalt (nevyhrievaný, interiér), GE 10, GE 15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Betón (normálny betón) ●

min. 28 dní starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 3 mesiace starý
●

min. 28 dní starý
●

min. 28 dní starý

Pórobetón (interiér) ● ● ● ● ● ● ●

Murivo (rovné, nie zmiešané murivo) ● ● ● ● ● ● ●

Omietka (cementová/ vápenno-cementová omietka) ● ● ● ● ● ● ●

Sadrová omietka ● ● ● ● ● ● ●

Starý obklad z dlaždíc ● ● len podlahy ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré zvyšky lepidla z koberca/ PVC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré farebné nátery (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Staré olejové farby (pevne priľnuté) ● ● ● ● ● ● ●

Palubová podlaha ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Drevotrieskové dosky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vláknité cementové dosky (interiér) ● ● ● ● ● ● ●

Sadrokartónové/ sadrovo-vláknité dosky ● ● ● ● ● ● ●

Kov ● ● ● ● ●

** Nevyzretý, nevyhrievaný cementový poter, starý  max. 5 dní, 
potom znovu až po 28 dňoch. 29
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Cementová jemná flexibilná rýchlotvrdnúca a zaťažiteľná šká-
rovacia hmota, CG2 WA podľa EN 13 888, na škárovanie všetkých 
druhov keramiky a prírodného kameňa s brilantnými farbami a bez 
vápenných šmúh. 
Zvýšená ochrana pred plesňami a mikroorganizmami, ako aj 
absencia vápenných šmúh zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár s brilantnými farbami v interiéri a exteriéri, ako aj 
špeciálne v oblastiach s vlhkosťou. Integrovaný perlivý efekt a tech-
nológia Hydrodur® zabezpečujú škáry odpudzujúce vodu a nečis-
toty a antibakteriálne vlastnosti. 
Vhodná pre oblasti exteriéru, ako aj pri škárovaní tenkých dlaždíc a 
platní (≤ 4 mm). Dlaždice z kameniny, ako aj ich otvorené škáry sa 
musia vopred dostatočne navlhčiť. Vhodné aj pre nástenné a 
podlahové kúrenie.

● pre všetky druhy keramiky, prírodného kameňa, sklenej mo-
zaiky a agglo dosiek

● šírka škár 1 - 10 mm 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● bez vápenných šmúh a s rovnomernou jasnosťou farieb 

vďaka technológii OPZ®
● ľahká údržba vďaka odpudzovaniu vody a nečistôt 
● zvýšená odolnosť aj voči kyslým čistiacim prostriedkom*
● zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom**
● pochôdznosť už po 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 12 hodinách 
● ľahké spracovanie
● vysoká odolnosť voči oteru: CG2 WA podľa EN 13 888
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej farbe
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

farbbrilla
nt

kalkschleierfrei und

erhöhter Schutz vor

sauren Reinigern*

verhindert Schimmelbildung

Systemkomponente

Sopro DF 10®

DesignFuge Flex 
s technológiou OPZ® 
1 - 10 mm

G
ep

rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

Bereits
nach

Bereits
nach

2 Stunden

Nach 12 Stunden 
belastbar!

2 Stunden
begehbar!begehbar!

H
O
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KRISTALLIN

E

W
A

SSERBINDUN
G

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

* V porovnaní s bežnými cementovými 
škárovacími hmotami Sopro pri bež-
nom domácom použití

** Ošetrovaný tovar v súlade s vyhláškou 
o biocídnych prostriedkoch; dbajte, 
prosím, na aktuálne informácie 
o produktoch na www.sopro.at

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

231110 biela 10 27,22 5,444 Vedro 5 kg 5 kg cca 0,1 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm

šírka škár 2 mm)
231114 betónová šedá 14

231115 šedá 15

231116 svetlá šedá 16

231117 strieborná šedá 17

231118 piesková šedá 18

231122 kamenná šedá 22

231127 pergamenová 27

231128 jazmínová 28

231129 svetlá béžová 29

231132 béžová 32

231133 jurská béžová 33

231134 bahamská béžová 34

231138 karamelová 38

231140 saharská 40

231150 gaštanová 50

231152 hnedá 52

231155 mahagónová 55

231159 bali hnedá  59

231162 ebenová  62

231164 bazaltová 64

231166 antracitová 66

231177 manhattanová 77

231190 čierna 90

231191 signálna červená 91 51,38 10,276

231192 vínová červená 92

231198 tmavomodrá 98

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

V aktuálnych 

odtieňoch dreva!

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.30 Technika obkladania30 Technika obkladania
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Kovové trblietky je možné zmiešať so všetkými farbami Sopro DF 
10® DesignFuge Flex (pozri strana 30), Sopro FlexFuge floor (pozri 
strana 35), Sopro TitecFuge® plus (pozri strana 38) a Sopro Fugen 
Epoxi plus (pozri strana 42), čím dosiahnete lesklý estetický 
kovový efekt.

Sopro Glitter

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VJ PH Spotreba

230367 zlatá 19,47 Vrecko 100 g 
(10 ks v kartóne)

1 ks FEP plus & DF 10®: 
max. 2 vrecká na 5 kg

FL floor: max. 
10 vreciek na 25 kg
TF+ & FL plus: max. 
6 vreciek na 15 kg

230368 strieborná 11,63 Vrecko 100 g 
(10 ks v kartóne)

* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť 
od stuhnutého materiálu. 

biela 10 svetlá šedá  16 strieborná šedá  17 šedá 15 kamenná šedá  22 betónová šedá  14

bazaltová 64 piesková šedá  18 manhattanová 77 jazmínová 28 svetlá béžová 29 béžová 32

jurská béžová  33 pergamenová 27 bahamská béžová  34 karamelová 38

NOVÁ

saharská 40 hnedá 52

gaštanová 50

NOVÁ

mahagónová 55 bali hnedá 59

NOVÁ

ebenová 62 antracitová 66 čierna 90

tmavomodrá 98 signálna červená 91 vínová červená 92

Do všetkých farieb sa dajú pridať zlaté alebo strieborné trblietky Sopro!

Sopro DF 10® DesignFuge Flex 
Farby škár*

NOVÁ
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Sopro DF 10® DesignFuge Flex antracitová so striebornými trblietkami Sopro 

Sopro DF 10® DesignFuge Flex bali hnedá  
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Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

Cementová normálne tuhnúca flexibilná škárovacia hmota 
odpudzujúca vodu a nečistoty, CG2 WA podľa EN 13888, s perli-
vým efektom na škárovanie nasiakavých dlaždíc z kameniny  
s mimoriadne dobrými vlastnosťami pri škárovaní a omývaní. 
Vhodná aj na škárovanie slabo nasiakavých dlaždíc. Jemný a hladký 
povrch škár, antibakteriálny účinok a fotokatalytický samočistiaci 
efekt, ako aj vysoká stálosť farieb zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár. Mimoriadne vhodná pre sanitárne priestory, ako aj na 
podlahové a nástenné kúrenie.

● obzvlášť pre nasiakavú keramiku, ako napr. dlaždice z kameniny 
● pre šírky škár 2 - 5 mm
● na steny a podlahy, použitie v interiéri a exteriéri
● flexibilná
● vhodná pre vyhrievané konštrukcie
● odpudzuje vodu a nečistoty
● fotokatalytický samočistiaci efekt
● veľmi dobré a ľahké čistenie (easy to clean)
● tuhnutie bez trhlín a škvŕn
● jemný a hladký povrch škár
● antibakteriálna
● vysoká bočná priľnavosť a vysoká stálosť farieb
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

271010 biela 10 34,43 2,295 Vrece s rúčkou  15 kg 15 kg 240 kg cca 0,15 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm

šírka škár 3 mm)271015 šedá 15

271016 svetlá šedá  16

271017 strieborná šedá  17

271027 pergamenová 27

271034 bahamská béžová  34

271077 manhattanová 77

270010 biela 10 13,57 3,393 Vrecko s krížovým dnom 4 kg
Polypropylénové vrecko (4 ks v kartóne)

16 kg 576 kg

270015 šedá 15

270016 svetlá šedá  16

270017 strieborná šedá  17

270023 svetlá šedá 23

270027 pergamenová 27

270028 jazmínová 28

270029 svetlá béžová 29

270030 prírodná 30

270032 béžová 32

270033 jurská béžová  33

270034 bahamská béžová  34

270038 karamelová 38

270050 gaštanová 50

270052 hnedá 52

270054 koralová 54

270056 santalová 56

270059 bali hnedá 59

270066 antracitová 66

270077 manhattanová 77

270081 egejská 81

270084 svetlomodrá 84

Intenzívne farby 22,83 5,708

270042 jablková 42

270090 čierna 90

270091 signálna červená 91

270093 višňová 93

270095 banánová 95

270097 mangová 97

270098 tmavomodrá 98

Sopro Saphir® S 
PerlFuge
s technológiou Hydrodur®  
2 - 5 mm

G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

     mit 

    praktischem 

Tragegriff
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Sopro Brillant® 
PerlFuge
s technológiou Hydrodur®  
1 - 10 mm

     mit 

    praktischem 

Tragegriff G
ep

rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

Cementová rýchlotvrdnúca flexibilná škárovacia hmota odpu-
dzujúca vodu a nečistoty, CG2 WA podľa EN 13888, s perlivým 
efektom na škárovanie keramických obkladov, umelého kameňa 
a všetkých druhov prírodného kameňa, ako aj sklenej mozaiky,  
s veľmi dobrými vlastnosťami pri spracovaní. Jemný a hladký 
povrch škár, antibakteriálny účinok a fotokatalytický samočistiaci 
efekt, ako aj vysoká stálosť farieb zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár. Mimoriadne vhodná pre vlhké a mokré priestory, 
obytné plochy, zaťažené nečistotami, ako aj na podlahové a 
nástenné kúrenie. Pre oblasť plavární odporúčame Sopro Titec-
Fuge® plus a Sopro TitecFuge® breit alebo Sopro FugenEpoxi.  
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách.

● pre slabo nasiakavú keramiku, ako napr. jemnú kameninu
● pre prírodný kameň, citlivý na zmenu sfarbenia
● šírka škár 1 - 10 mm
● čas na spracovanie: 30 - 40 minút
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● odpudzuje vodu a nečistoty
● ľahké čistenie & antibakteriálne
● tuhnutie bez trhlín
● vysoká bočná priľnavosť
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisie **
Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149! 

*Len vo farebných odtieňoch, dostupných u Sopro Wiesbaden.

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

237210 biela 10 34,43 2,295 Vrece s rúčkou  15 kg 15 kg 240 kg cca 0,15 kg/m²
(40 x 40 x 1 cm

šírka škár 2 mm)237214 betónová šedá  14*

237215 šedá 15*

237216 svetlá šedá  16*

237217 strieborná šedá  17*

237218 piesková šedá  18*

237222 kamenná šedá  22*

237233 jurská béžová  33*

237234 bahamská béžová  34*

237266 antracitová 66*

237277 manhattanová 77

237110 biela 10* 16,96 3,392 Vrecko s krížovým dnom 5 kg
Polypropylénové vrecko (4 ks v kartóne)

20 kg 720 kg

237114 betónová šedá  14*

237115 šedá 15*

237116 svetlá šedá  16*

237117 strieborná šedá  17*

237118 piesková šedá  18*

237120 cementová šedá 20

237122 kamenná šedá  22*

237123 svetlá šedá 23

237127 pergamenová 27

237128 jazmínová 28*

237129 svetlá béžová 29*

237130 prírodná 30

237132 béžová 32

237133 jurská béžová  33*

237134 bahamská béžová  34*

237138 karamelová 38

237150 gaštanová 50

237152 hnedá 52*

237156 santalová 56

237159 bali hnedá 59*

237166 antracitová 66*

237177 manhattanová 77

237190 čierna 90*

** Odtiene čierna a antracitová  
nezodpovedajú  EC1PLUSR

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

**

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.34 Technika obkladania
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Cementová extra sedimentujúca vysokopevná a rýchlotvrd-
núca škárovacia hmota s brilantnými farbami, CG2 WA podľa EN 
13 888, na pokladanie stredne veľkých a veľkých plôch na podla-
hách s rýchlym postupom stavebných prác. Vynikajúco sa hodí  
na stavebné zámery v kancelárskych komplexoch, supermarke-
toch, priemyselných halách a všade tam, kde je požadované spra-
covanie v stoji, šetrné ku chrbtici. 
Na škárovanie kameniny, jemnej kameniny, umelého a opracova-
ného kameňa, ako aj všetkých druhov mozaiky. Absencia vápen-
ných šmúh zabezpečuje dlhotrvajúci pekný vzhľad škár s jas-
nými farbami v interiéroch a exteriéroch, ako aj špeciálne  
v oblastiach, namáhaných vlhkosťou. Vhodná aj pre podlahové 
kúrenie.  

Vysoká mechanická zaťažiteľnosť a odolnosť voči oteru pri bež-
nom spracovaní sedimentačnou metódou vďaka najjemnej-
šiemu cementu Mikrodur®.

● jedinečná, ľahká sedimentácia 
● šírka škár: 2 - 8 mm
● použitie v interiéri a exteriéri
● na podlahy
● absencia vápenných šmúh a rovnomerná brilantnosť farieb 

vďaka technológii OPZ® 
● pochôdznosť už po cca 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 4 hodi-

nách
● spracovanie v stoji, šetrné ku chrbtici 
● veľmi rýchly postup stavebných prác
● extra vysoký plošný výkon 
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● odolnosť voči parným a vysokotlakovým čističom
● vysoká odolnosť voči poškriabaniu
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej farbe 

(pozri strana 31)
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene  
môžu líšiť od stuhnutého materiálu.  

Art. č. Farba Cena 
balenia

Info cena Forma dodania VJ PH Spotreba

238114 686 betónová šedá  14 6 60,33 2,413 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 0,2 kg/m²
(60 x 60 x 1 cm

šírka škár 4 mm)238115 685 šedá 15  6

238164 688 bazaltová 64  6

238166 687 antracitová 66  6

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.
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* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť  
od stuhnutého materiálu. 

 extra dobré správanie pri zakladaní škár a omývaní úzkych a širokých škár 
 bez vápenných šmúh a s rovnomerne vysokou brilantnosťou farieb vďaka technológii OPZ®
 extra ľahká údržba, keďže odpudzuje vodu a nečistoty 
 zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom 
  šírka škár 2 – 20 mm, pre použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy 

Top spracovanie 
a trvalo brilantné farby 

Sopro FlexFuge plus

Kto ich raz vyskúša, 
zamiluje sa do nich!

NOVÉ

strieborná šedá  17   šedá 15   piesková šedá 18   kamenná šedá 22   betónová šedá 14   bazaltová 64   

antracitová 66   čierna 90   bahamská béžová  34   jurská béžová 33   bali hnedá  59   

Sopro FlexFuge plus Farby škár* Do všetkých farieb sa dajú pridať zlaté alebo strieborné trblietky Sopro!
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Cementová flexibilná rýchlotvrdnúca a zaťažiteľná, ako aj voči 
mrazu odolná škárovacia hmota na škárovanie úzkych a širokých 
škár s brilantnými farbami a bez vápenných šmúh v oblasti inte-
riéru a exteriéru, ako aj na stenách a podlahách.  
Na ľahké škárovanie kameniny, jemnej kameniny, umelého a opra-
covaného kameňa, keramických delených obkladačiek, sklených 
tvaroviek, ako aj keramických hrubozrnných dlaždíc. Pre súkromné 
a verejné priestory, vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj  
na balkóny a terasy. 
Zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom, ako aj 
absencia vápenných šmúh zabezpečujú dlhotrvajúci pekný 
vzhľad škár s jasnými farbami. Integrovaný perlivý efekt a tech-
nológia Hydrodur® zabezpečujú škáry, odpudzujúce vodu a nečis-
toty a antibakteriálne vlastnosti. Vhodná aj pre podlahové a 
nástenné kúrenie. 
Na vytváranie individuálne trblietavých škár vďaka primiešaniu zla-
tých alebo strieborných trblietok Sopro. 

● šírka škár: 2 - 20 mm 
● použitie v interiéri a exteriéri , na steny a podlahy
● extra dobré vlastnosti pri zakladaní škár a omývaní 
● bez vápenných šmúh a rovnomerná brilantnosť farieb vďaka 

technológii OPZ® 
● ľahká údržba vďaka odpudzovaniu vody a nečistôt 
● zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom ** 
● optimálny stupeň vyplnenia škár 
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● vysoká odolnosť voči oteru: CG2 WA podľa EN 13 888
● odolná voči vysokotlakovým čističom *** 
● zvýšená odolnosť aj voči kyslým čistiacim prostriedkom *  
● pochôdznosť už po 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 12 hodinách 
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej farbe  

(pozri strana 31)
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PG Spotreba

234714 betónová šedá  14 39,80 2,653 Vrece s rúčkou  15 kg 15 kg 1 050 kg cca 0,4 kg/m²
(60 x 30 x 1 cm

šírka škár 5 mm)234715 šedá 15

234717 strieborná šedá  17 6

234718 piesková šedá  18 6

234722 kamenná šedá  22 6

234733 jurská béžová  33 6

234734 bahamská béžová  346

234759 bali hnedá 59 6

234764 bazaltová 64 6

234766 antracitová 66 6

234790 čierna 90 6

234814 betónová šedá  14 6 16,50 3,300 Papierové vrecko s krížovým dnom 5 kg 5 kg 1 000 kg

234815 šedá 15 6

234817 strieborná šedá  17 6

234818 piesková šedá  18 6

234822 kamenná šedá  22 6

234833 jurská béžová  33 6

234834 bahamská béžová  346

234859 bali hnedá 59 6

234864 bazaltová 64 6

234866 antracitová 66 6

234890 čierna 90 6

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.
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artikel dostupný len na objednávku.

 * V porovnaní s bežnými cementovými  
  škárovacími hmotami Sopro pri bežnom  
  domácom použití. 

 ** Ošetrený tovar v súlade s Vyhláškou  
  o biocídnych prostriedkoch: prosím,  
  bezpodmienečne dbajte na aktuálne 
  informácie o produktoch uvedené  
  na www.sopro.at 

 *** Bežné domáce vysokotlakové čističe.

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.
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Cementová vysoko pevná a rýchlotvrdnúca škárovacia hmota  
s brilantnými farbami, CG2 WA podľa EN 13 888, pre vysoko 
namáhané, farebne citlivé oblasti, ako wellness zariadenia a sprchy, 
plavárne, predajne automobilov, veľkokapacitné kuchyne, 
priestory na predaj a vystavovanie, ako aj priemyselné a výrobné 
priestory. 
Na škárovanie kameniny, jemnej kameniny, umelého a opracova-
ného kameňa, ako aj všetkých druhov mozaiky. Absencia vápen-
ných šmúh zabezpečuje dlhotrvajúci, pekný vzhľad škár s jas-
nými farbami v interiéroch a exteriéroch, ako aj špeciálne  
v oblastiach, namáhaných vlhkosťou. Vhodná aj pre nástenné a 
podlahové kúrenie.  
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 
 
Maximálna mechanická zaťažiteľnosť a odolnosť voči oteru  
pri bežnom spracovaní vďaka najjemnejšiemu cementu Mik-
rodur®. Použiteľná ako alternatíva k škárovacím hmotám  
na báze reaktívnej živice v závislosti od zaťaženia.

● šírka škár: 1 - 10 mm
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● bez vápenných šmúh a s rovnomerne brilantnými farbami 

vďaka technológii OPZ® 
● pochôdznosť už po 2 hodinách, zaťažiteľnosť po cca 12 hodinách 
● spĺňa minimálne požiadavky pre škárovacie hmoty na báze 

reaktívnej živice ohľadom oteru ≤250 mm³ a pevnosti v tlaku 
≥45 N/mm² 

● vysoká odolnosť voči zaťaženiu cyklom zmrazovania a rozmrazo-
vania 

● vhodné pre nádrže s pitnou vodou 
● hustá štruktúra malty vďaka technológii Mikrodur®  
● vysoké kryštalické naviazanie vody 
● odolné voči parným a vysokotlakovým čističom
● možnosť pridania trblietok Sopro v zlatej a striebornej farbe 

(pozri strana 31)
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty 
Technologické centrum pre vodu Karlsruhe:
– Zodpovedá požiadavkám pracovných listov DVGW W 270 a W 347:  

Sopro TitecFuge® plus biela 591 a šedá 592
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

234384 591 biela 10 53,68 3,579 Papierové vrece 15 kg 15 kg 1 050 kg cca 0,7 kg/m²
(2,5 x 2,5 x 0,3 cm
šírka škár 2 mm)234389 585 betónová šedá  14

234385 556 strieborná šedá  17

234386 592 šedá 15

234387 593 antracitová 66

234388 598 čierna 90

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.
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Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.

Cementová rýchlotvrdnúca vysoko pevná škárovacia hmota  
s obsahom trasu, CG2 WA podľa EN 13 888, na mimoriadne namá-
hané oblasti. Vysoká mechanická zaťažiteľnosť a odolnosť voči 
oteru vďaka najjemnejšiemu cementu Mikrodur®. Na škárovanie 
obkladových materiálov z kameniny, jemnej kameniny, umelého a 
opracovaného kameňa. 
Mimoriadne vhodná pre mechanicky vysoko namáhané škáry 
v dielňach, práčovniach, veľkokapacitných kuchyniach a prie-
myselných oblastiach, ako aj v plavárňach. Vhodná tiež  
na nástenné a podlahové kúrenie. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách.

● šírka škár 3 - 30 mm
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● maximálna mechanická odolnosť voči zaťaženiu a oteru
● odolná voči parným a vysokotlakovým čističom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– Spĺňa požiadavky ohľadom odolnosti voči oteru podľa normy EN 12 808-2 a pevnosti v 

ťahu pri ohybe a v tlaku podľa normy  EN 12 808-3 triedy CG2 A podľa normy EN 13 888: 
2009-08. Okrem toho sú splnené požiadavky na škárovacie hmoty na báze reaktívnej 
živice triedy RG ohľadom odolnosti voči oteru ≤ 250 mm³ a pevnosti v tlaku ≥ 45 N/mm² 
podľa normy EN 13 888: 2009-08. Namerané hodnoty pevnosti v tlaku po uložení  
v suchu ≥ 60 N/mm² a po uložení pri striedaní mrazu a topenia ≥ 75 N/mm².

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

234371 554 šedá 15 85,19 3,408 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 500 kg cca 0,4 kg/m²
(25 x 25 x 0,6 cm
šírka škár 6 mm)

Cementová rýchlotvrdnúca flexibilná škárovacia hmota s trasom  
na škárovanie obkladových materiálov z keramiky, prírodného 
kameňa, platní z jemnej kameniny, zvonivky, delených obklada-
čiek, delených pásikov a sklených tvaroviek. Mimoriadne vhodná 
pre slabo nasiakavé dlaždice a platne, ktoré sú charakteristické špe-
ciálnou tvorbou škár.

● flexibilná
● na steny a podlahy, použitie v interiéri a exteriéri
● odolná voči zaťaženiu cyklom zmrazovania a rozmrazovania
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● šírka škár: 3 - 30 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
TVFA TU Graz:
– Odolnosť voči cyklom zmrazovania a rozmrazovania podľa normy ÖNB 3306
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisie *

V 5kg vrecku s krížovým dnom: šírka škár 2 - 20 mm
Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

234183 529 betónová šedá  14 10,95 2,190 Papierové vrecko s krížovým dnom 5 kg 5 kg 1 000 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

šírka škár 5 mm)234383 526 šedá 15*

234283 528 strieborná šedá  17

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

234125 betónová šedá  14 47,38 1,895 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

šírka škár 5 mm)234325 šedá 15*

234225 strieborná šedá  17

Sopro TFb
TitecFuge® breit hochfest/ 
vysoko pevná škárovacia hmota 
3 - 30 mm  

G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

   

original

natürlich

Trass
   

Hohe Belast-
barkeit    

Zement
statt Epoxi

al
s 

A
lt

er
na

tiv
e zu Reaktionsharzfu

g
en

Sopro FL 526
FlexFuge schnell mit Trass/ 
rýchla škárovacia hmota s trasom 
3 - 30 mm  

G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

   

original

natürlich

Trass

   

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.

*
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Cementová škárovacia hmota s trasom pre šírky škár 5 – 15 mm. 
Odolná voči vode a cyklom zmrazovania a rozmrazovania. Vysoká 
bočná  
priľnavosť a vysoká ochrana proti vykvetaniu. 
Fyziologicky nezávadná a kompatibilná s pitnou vodou.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● s pravým trasom
● odpudzuje vodu

Cementová špeciálna škárovacia hmota, CG1 podľa EN 13 888, 
vhodná na škárovanie keramických obkladov stien a dlažby 
obzvlášť v nádržiach s pitnou vodou, v oblasti potravinárstva, 
ako aj pod vodou (plavárne a nádrže s úžitkovou vodou).

● šírka škár 5 - 20 mm
● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● vhodné pre nádrže s pitnou vodou
● fyziologicky a mikrobiologicky nezávadná
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
Skúšobný certifikát
Technologické centrum pre vodu Karlsruhe (TZW): 
– Zodpovedá požiadavkám pracovných listov DVGW W 347

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

234215 prírodná biela 12 24,63 1,642 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg cca 0,4 kg/m²
(30 x 30 x 0,8 cm
šírka škár 5 mm)234020 cementová šedá 20 28,95 1,158 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg

234015 cementová šedá 20 18,16 1,211 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

234302 kamenná šedá  22 30,68 1,227 Papierové vrece 25 kg 25 kg 600 kg

234301 kamenná šedá  22 23,20 1,547 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

234303 jurská béžová  33 26,51 1,767 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

234315 hnedá 52 40,47 2,698 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

234115 antracitová 66 26,51 1,767 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

234415 manhattanová 77 26,05 1,737 Papierové vrece 15 kg 15 kg 240 kg

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

234533 šedá 15 58,30 2,332 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 0,4 kg/m²
(25 x 25 x 0,6 cm
šírka škár 6 mm)

Sopro MFT 532
Fugenbreit mit Trass/ 
škárovacia hmota s trasom 
5 - 15 mm

EN 13 888

Ge
prüft nach

CG1

   

original

natürlich

Trass

   

Sopro FTW 533
Fugenbreit Trinkwasser/  
škárovacia hmota pre pitnú vodu 
5 - 20 mm 

EN 13 888

Ge
prüft nach

CG1

   

Für 
Trinkwasser-

behälter 
geeignet

   

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.40 Technika obkladania
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Cementová škárovacia hmota pre šírky škár 2 – 8 mm. 
Vďaka špeciálne riadenému procesu oddeľovania je napriek vyso-
kej schopnosti zadržiavania vody, ktoré je potrebné pre nasiakavé 
dlaždic zabezpečený rýchly postup prác pri nenasiakavých dlaždi-
ciach. Špeciálne mramorové plnivá zabezpečujú prácu šetrnú  
ku glazúre, mimoriadne brilantné farby a veľmi hladký povrch škár.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
● s Colorstat® proti zmene sfarbenia a tvorbe škvŕn 
● veľmi silné odpudzovanie vody
● zabraňuje usádzaniu plesní a rias

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

291045 biela 10 27,60 1,380 Papierové vrece 20 kg 240 kg 240 kg cca 0,3 kg/m²
(20 x 20 x 0,7 cm
šírka škár 3 mm)291645 svetlá šedá  16

291345 strieborná šedá  17

291745 manhattanová 77

291145 šedá 15

297545 pergamenová 27

291245 bahamská béžová  34

Sopro MFs
MeisterFuge Colorstat®/ 
škárovacia hmota s Colorstat® 

2 - 8 mm 

EN 13 888

Ge
prüft nach

CG1

   

   

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky. 41
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Kovové trblietky na miešanie so všetkými farbami Sopro DF 10® 
DesignFuge Flex (pozri strana 30), Sopro FlexFuge floor (pozri strana 
35), Sopro TitecFuge® plus (pozri strana 38) a Sopro FugenEpoxi plus 
(pozri strana 42) pre dosiahnutie lesklého, estetického, kovového 
efektu.

Sopro trblietky

* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu 
líšiť od stuhnutého materiálu. 

Sopro FugenEpoxi plus 
Farby škár*
Do všetkých farieb sa dajú pridať zlaté alebo 
strieborné trblietky Sopro!  transparentná 00   biela 10   šedá 15   strieborná šedá  17   

kamenná šedá  22   jurská béžová  33   hnedá 52   bali hnedá  59   antracitová 66   

NOVÁ

čierna 90

Dvojzložková vysoko namáhateľná škárovacia hmota a lepidlo 
z epoxidovej živice, RG podľa EN 13 888 a R2 podľa EN 12 004, na 
škárovanie keramických dlaždíc a platní pri zaťažení agresívnou 
vodou, chemikáliami a kyselinami (dodržiavajte tabuľku technic-
kých informácií uvedených k produktu!), prírodnými tukmi, ako aj 
zaťažení vysokým tlakom a oplachovaním. Na farebne identické 
lepenie a škárovanie sklenej, porcelánovej a malej mozaiky. 
Cetifikované na použitie v lodných konštrukciách. 
 
Pre priemyselné a výrobné oblasti, laboratóriá, veľkokapacitné 
kuchyne, bazény (termálne kúpele), balkóny a terasy, ako aj  
na nástenné a podlahové kúrenie.

● šírka škár: 2 - 12 mm
● optimálna farebnosť vďaka kremičitým pieskom s prírodným 

sfarbením
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● ľahké spracovanie
● použitie v interiéri a exteriéri , na steny a podlahy 
Skúšobný certifikát
Skúšobné laboratórium LGAI Technological Center S.A. Barcelona:
– EN 12 004: R2
Technická univerzita Mníchov:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV-F v kompozit-

nom systéme so Sopro PU-FD 570/571, Sopro EPG 522 a ďalšími komponentmi Sopro
Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Vysoký farebný lesk!

Sopro FEP plus
FugenEpoxi plus 
zložka A a B 
epoxidová škárovacia hmota

EN 13 888

EN
 12004

R2 RG

   
Hohe Belast-

barkeit

   

Pri preprave a skladovaní 
chrániť pred mrazom

Pozri aj aplikačnú matricu pre škárovacie hmoty  
na stranách 48 - 49.

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

231500 transparentná 00 6 73,38 14,676 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg cca 0,6 kg/m²
(1,5 x 1,5 x 0,2 cm
šírka škár 1,5 mm)231510 biela 10

231515 šedá 15

231517 strieborná šedá  17

231522 kamenná šedá  22

231533 jurská béžová  33 6

231552 hnedá 52 6

231559 bali hnedá 59 6

231566 antracitová 66 6

231590 čierna 90 6NOVÉ

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230367 zlatá 19,47 Vrecko 100 g 
(10 ks v kartóne)

1 ks FEP plus & DF 10®: 
max. 2 vrecká na 5 kg

FL  floor: max. 
10 vreciek na 25 kg
TF+ & FL plus: max. 
6 vreciek na 15 kg

230368 strieborná 11,63 Vrecko 100 g 
(10 ks v kartóne)

6	Tovar nie je na sklade, artikel  
dostupný len na objednávku.
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Uľahčuje umytie a vyhladenie škárovacích hmôt Sopro z epoxi-
dovej živice (napr. Sopro FugenEpoxi plus), ako aj čistenie náradia.

● použitie v interiéri a exteriéri
● koncentrát
● ako prídavok do vody na umytie 
● znižuje tvorbu šmúh na dlaždiciach 
● mimoriadne výdatný
● bez obsahu rozpúšťadiel

Na odstraňovanie zaschnutých alebo stuhnutých šmúh  
z epoxidovej živice na dlaždiciach.

● použitie v interiéri a exteriéri
● koncentrát
● na odstránenie šmúh na hladkom a štruktúrovanom povrchu 

dlaždíc 
● na dodatočné vyčistenie obkladov škárovaných s epoxidovou 

živicou

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298547 60,30 Fľaša 1 l 1 ks cca 50 - 100 ml
na 10 l vody298549 29,93 Fľaša 250 ml 1 ks

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298548 142,60 Fľaša 1 l 1 ks 200 - 300 ml
na 10 l vody298550 206,01 Kartón (4 fľaše á 250 ml) 4 ks

(Dodanie len 4 ks v kartóne)
1 kartón

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro EAH 547
prípravok na umytie epoxidu

   

   

Sopro ESE 548
odstraňovač epoxidových šmúh
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Elastická vysoko kvalitná silikónová tesniaca hmota na utesne-
nie a vyplnenie prípojných a dilatačných škár v sanitárnej, obytnej 
a priemyselnej oblasti, ako aj na plavárňach.

● použitie v interiéri a exteriéri
● sieťovanie kyselinou octovou
● zabraňuje tvorbe plesní podľa normy EN ISO 846*
● odolné voči poveternostným vplyvom, starnutiu a  

UV žiareniu
● veľmi dobré vlastnosti vyhladenia
● v oblastiach pod vodou
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 12
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

*  Ošetrený tovar v súlade s Vyhláškou  
  o biocídnych prostriedkoch: prosím,  
  bezpodmienečne dbajte na aktuálne 
  informácie o produktoch uvedené  
  na www.sopro.at 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

Štandardné farby 11,29 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

12 ks 310 ml na 
cca 3,1 m škáry

(10 x 10 mm)238800 transparentná 00

277010 biela 10

277014 betónová šedá  14

277015 šedá 15

277016 svetlá šedá  16

277017 strieborná šedá  17

277018 piesková šedá  18

238846 cementová šedá 20

238837 kamenná šedá  22

277023 svetlá šedá 23

277027 pergamenová 27

277028 jazmínová 28

277029 svetlá béžová 29

277030 prírodná 30

277032 béžová 32

277033 jurská béžová  33

277034 bahamská béžová  34

277038 karamelová 38

277040 saharská 40

277050 gaštanová 50

277052 hnedá 52

277054 koralová 54

277055 mahagónová 55

277056 santalová 56

277059 bali hnedá 59

277062 ebenová 62

277064 bazaltová 64

277066 antracitová 66

277077 manhattanová 77

277081 egejská 81

277084 svetlomodrá 84

Intenzívne farby 13,91 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

12 ks

277042 jablková 42

277090 čierna 90

277091 signálna červená 91

277093 višňová 93

277095 banánová 95

277097 mangová 97

277098 tmavomodrá 98

Sopro  
sanitárny silikón

zum
Schutz vor 
Schimmel-

befall
p

il
zh

em

mend ausgerüstet

   

   
V aktuálnych 

odtieňoch dreva!

Pre zobrazenie farebných  
odtieňov pozri vnútornú stranu obálky.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Elastická silikónová tesniaca hmota na vyplnenie prípojných a dila-
tačných škár v oblasti keramiky, resp. sanitárnej, obytnej a priemy-
selnej oblasti.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● sieťovanie kyselinou octovou
● zabraňuje tvorbe plesní podľa normy EN ISO 846*
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 12
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Elastická neutrálne sieťujúca bezoximová silikónová tesniaca 
hmota na vyplnenie prípojných a dilatačných škár pri obkladoch  
z umelého a opracovaného kameňa v spojení s kovom.

● použitie v interiéri a exteriéri
● pre všetky druhy prírodného kameňa
● neutrálne sieťovanie
● vysoká bočná priľnavosť
● bez znečisťovania okrajových zón
● zabraňuje tvorbe plesní podľa normy EN ISO 846*
● odolná voči poveternostným vplyvom, starnutiu a UV žiareniu
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

** Ošetrený tovar v súlade s Vyhláškou  
o biocídnych prostriedkoch: prosím,  
bezpodmienečne dbajte na aktuálne 
informácie o produktoch uvedené  
na www.sopro.at 

* Ošetrený tovar v súlade s Vyhláškou  
o biocídnych prostriedkoch: prosím,  
bezpodmienečne dbajte na aktuálne 
informácie o produktoch uvedené  
na www.sopro.at 

Sopro  
silikón na keramiku

zum
Schutz vor 
Schimmel-

befall

p
il

zh
em

mend ausgerüstet

   

Sopro  
silikón na mramor

zum
Schutz vor 
Schimmel-

befall

p
il

zh
em

mend ausgerüstet

   

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238956 transparentná 00 15,13 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

12 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry

(10 x 10 mm)238953 biela 10

238894 prírodná biela 12

238954 betónová šedá  14

238951 šedá 15

238891 svetlá šedá  16

238952 strieborná šedá  17

238960 piesková šedá  18

238892 cementová šedá 20

238899 kamenná šedá  22

238961 pergamenová 27

238893 jazmínová 28

238950 svetlá béžová 29

238959 béžová 32

238955 jurská béžová  33

238895 bahamská béžová  34

238896 hnedá 52

238898 bali hnedá 59

238963 bazaltová 64

238957 antracitová 66

238962 manhattanová 77

238958 čierna 90

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238770 transparentná 00 7,79 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

12 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry

(10 x 10 mm)
238771 biela 10

238772 šedá 15

238774 svetlá šedá  16

238781 strieborná šedá  17

238779 cementová šedá 20

238737 kamenná šedá  22

238775 pergamenová 27

238773 bahamská béžová  34

238782 bazaltová 64

238778 manhattanová 77

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky. 6	Tovar nie je na sklade, artikel dostupný len na objednávku. 45
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Elastická bezoximová silikónová tesniaca hmota so sieťovaním 
kyselinou octovou na utesnenie mechanicky a chemicky vysoko 
namáhaných podlahových a prípojných škár v  skladovacích a 
výrobných halách, dielňach, umyvárňach a veľkokapacitných 
kuchyniach.

● použitie v interiéri a exteriéri
● vysoká teplotná odolnosť
● veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, starnutiu, UV žiare-

niu a poveternostným vplyvom
● odolné voči vysokotlakovému čisteniu

Tesniaca hmota na báze akrylátovej disperzie s možnosťou 
nanášania priamo z kazety na plastické vypĺňanie prípojných a 
dilatačných škár medzi nasiakavými materiálmi, ako napr. betón, 
murivo, omietka, drevo, keramiky a pod.

● použitie v interiéri a exteriéri
● kompatibilné s náterom
● odolné voči poveternostným vplyvom a starnutiu
● bez zápachu
● dobrá odolnosť voči UV žiareniu 
● na uzatváranie trhlín v omietke
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238717 šedá 15 15,70 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

1 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry  
 (10 x 10 mm)

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238980 biela 10 4,76 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

1 ks 310 ml na 
cca 3,1 m škáry  

(10 x 10 mm)

Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky. Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

SoproDur® HF-D
FugenDicht hochfest/ 
tesniaci silikón vysoko odolný

Hohe Belast-
barkeit    

   

Sopro Dichtacryl
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Pre zobrazenie farebných odtieňov 
pozri vnútornú stranu obálky.

Primer na vylepšenie priľnavosti sanitárneho silikónu Sopro, 
silikónu na mramor Sopro a vysokopevného SoproDur® HF-D 
FugenDicht na betóne, pórobetóne, omietke, murive, mramore, 
žule a pieskovci.

● použitie v interiéri a exteriéri
● jednozložkový
● obzvlášť pre nasiakavé podklady s otvorenými pórmi

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238709 12,59 Hliníková fľaška  100 ml
(15 ks v kartóne)

1 ks cca 5 ml
na 1 m škáry

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

235012 950 biela 10 20,96 Fľaška vrátane hubky 0,3 l
(10 ks v kartóne)

1 ks 0,3 l postačuje  
na cca 20 m²  

pri formáte dlaždíc  
15 x 15 cm a šírke 

škár 3 - 5 mm

235812 952 šedá 15

235951 951 strieborná šedá 17

236022 953 antracitová 66

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238026 12,01 Sprejová fľaška 1 l
(10 ks v kartóne)

1 ks cca 20 ml
na 1 m škáry

Ľahko spracovateľný náter škár na báze čistého akrylátu pre 
odolné farebné nátery, resp. na občerstvenie starých cemento-
vých škár so škvrnami. Odolný voči poveternostným vplyvom 
podľa normy EN18 363, odpudzujúci vodu a nečistoty.

● použitie v interiéri a exteriéri
● na steny a podlahy
● pripravený na použitie
● vysoká krycia schopnosť
● odpudzuje vodu a nečistoty
● odolný voči umytiu a zotretiu
● odolný voči poveternostným vplyvom

Hotový prostriedok na čisté a bezproblémové sťahovanie všet-
kých silikónových a akrylových tesniacich hmôt Sopro. 
Vhodný pre keramické obklady a prírodný kameň.

● použitie v interiéri a exteriéri
● pripravený na použitie
● kompatibilný so životným prostredím
● v praktickej sprejovej fľaške
● univerzálny: pre silikóny so sieťovaním kyselinou octovou a 

prirodzeným sieťovaním 

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro Primer 
P 4050

   

   

Sopro GM 026
prostriedok na sťahovanie  
silikónov

   

   

Sopro FUF
FugenFrisch/ 
škárovací náter
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Zásadne je potrebné vykonať skúšobné 
škárovanie.

1) Dlaždice z kameniny, ako aj ich otvorené škáry 
sa musia vopred dostatočne navlhčiť. * pozri strana 34

Sopro DF 10®  
DesignFuge Flex

Sopro Saphir® S 
PerlFuge

Sopro Brillant® 
PerlFuge

Sopro FL plus  
FlexFuge plus

Sopro TF+ 
TitecFuge® plus

Sopro TFb 
TitecFuge® breit

Sopro FL 526 
FlexFuge schnell  

mit Trass

Sopro MFT 532
Fugenbreit mit Trass

Sopro MFs
MeisterFuge mit 

Colorstat®

Sopro FEP plus  
FugenEpoxi plus

Všeobecne

Šírka škár 1 - 10 mm 1 - 5 mm 1 - 10 mm 2 - 20 mm 1 - 10 mm 3 - 30 mm 3 - 30 mm 5 - 15 mm 2 - 8 mm 2 - 12 mm

Pojivo cement cement cement cement cement cement cement cement cement epoxidová živica 

EN 13 888 CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG1 CG1 RG

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS R EC1PLUS R* EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS R EC1PLUS R**

DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Typ obkladu

Nasiakavá keramika (dlaždice z kameniny)   ●1) ● ● ● ● ● ● ● ●

Kamenina, prietlačne lisované dlaždice  
a platne (delené dlaždice) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Jemná kamenina ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prírodný kameň  
(odolný voči zmenám sfarbenia) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prírodný kameň (citlivý na zmeny sfarbenia) ● ● ● ● ● ● ● ●

Umelý kameň ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cotto ● ● ● ● ●

Sklená, porcelánová a malá mozaika, sklené 
dlaždice, sklené tvarovky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
len sklené tvarovky

●
len sklené tvarovky ● ●

Použitie

Obytné oblasti, vlhké priestory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Exteriér
(balkón, terasy, fasáda) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plaváreň / 
oblasti pod vodou ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vysoké namáhanie
(napr. priemyselná alebo výrobná oblasť) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vyhrievaný podklad, napr. podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Odolnosť voči bežným domácim čistiacim  
prostriedkom (balkón, terasy, fasáda) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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● ●  mimoriadne odporúčané         ●  vhodné        ●  podmienečne vhodné ** pozri strana 39

Sopro DF 10®  
DesignFuge Flex

Sopro Saphir® S 
PerlFuge

Sopro Brillant® 
PerlFuge

Sopro FL plus  
FlexFuge plus

Sopro TF+ 
TitecFuge® plus

Sopro TFb 
TitecFuge® breit

Sopro FL 526 
FlexFuge schnell  

mit Trass

Sopro MFT 532
Fugenbreit mit Trass

Sopro MFs
MeisterFuge mit 

Colorstat®

Sopro FEP plus  
FugenEpoxi plus

Všeobecne

Šírka škár 1 - 10 mm 1 - 5 mm 1 - 10 mm 2 - 20 mm 1 - 10 mm 3 - 30 mm 3 - 30 mm 5 - 15 mm 2 - 8 mm 2 - 12 mm

Pojivo cement cement cement cement cement cement cement cement cement epoxidová živica 

EN 13 888 CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG2 WA CG1 CG1 RG

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS R EC1PLUS R* EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS R EC1PLUS R**

DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Typ obkladu

Nasiakavá keramika (dlaždice z kameniny)   ●1) ● ● ● ● ● ● ● ●

Kamenina, prietlačne lisované dlaždice  
a platne (delené dlaždice) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Jemná kamenina ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prírodný kameň  
(odolný voči zmenám sfarbenia) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prírodný kameň (citlivý na zmeny sfarbenia) ● ● ● ● ● ● ● ●

Umelý kameň ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cotto ● ● ● ● ●

Sklená, porcelánová a malá mozaika, sklené 
dlaždice, sklené tvarovky ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
len sklené tvarovky

●
len sklené tvarovky ● ●

Použitie

Obytné oblasti, vlhké priestory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Exteriér
(balkón, terasy, fasáda) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plaváreň / 
oblasti pod vodou ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vysoké namáhanie
(napr. priemyselná alebo výrobná oblasť) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vyhrievaný podklad, napr. podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Odolnosť voči bežným domácim čistiacim  
prostriedkom (balkón, terasy, fasáda) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Uvedená tabuľka obsahuje smerné hodnoty, ktoré môžu kolísať jednak nahor, ako aj nadol. Preto uvedené hodnoty nemôžu byť záväzným základom na účely kalkulácie. 
V prípade väčších projektov odporúčame zistenie spotreby na skúšobnej ploche.

Spotrebu škárovacej hmoty vypočítate nasledovne

Tabuľka 1 Určite najprv v stĺpci keramika formát obkladu. V druhom riadku sa 
vám zobrazí dĺžka škáry na m².

Tabuľka 2 Zvoľte si vo zvislom stĺpci šírku škáry a vo vodorovnom riadku 
hĺbku škáry. V mieste priesečníka odčítajte faktor spotreby, ktorý vynásobíte  
s hodnotou zo stĺpca dĺžka škáry (tabuľka 1). Výsledkom je spotreba škárova-
cej hmoty na m2.

Príklad výpočtu:

Formát keramiky: 10 × 10 cm Dĺžka škáry: 20,0 m/m2

Šírka škár: 4 mm  
Faktor spotreby: 48

 
 Hĺbka škáry:  8 mm 

Spotreba škárovacej hmoty: 20,0 × 48 = 960 g/m2

Tabuľka 2

Šírka škár 
(mm)

Hĺbka škáry  
(mm)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Faktor spotreby (gramy)

2 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

3 22,5 27 31,5 36 40,5 45 49,5 54 58,5 63 67,5

4 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

5 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 97,5 105 112,5

6 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135

7 52,5 63 73,5 84 94,5 105 115,5 126 136,5 147 157,5

8 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

9 67,5 81 94,5 108 121,5 135 148,5 162 175,5 189 202,5

10 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225

11 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 214,5 231 247,5

12 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270

Využite, prosím, aj našu kalkulačku spotreby  
škárovacej hmoty uvedenú na internete  
na www.sopro.sk  alebo v aplikácii Sopro!

Tabuľka 1

Keramika (formát) v cm Dĺžka škáry m/m2

1,5 x 1,5 133,3

2,5 x 2,5 80,0

10 x 10 20,0

12,5 x 12,5 12,0

15 x 15 13,3

20 x 20 10,0

20 x 25 9,0

25 x 50 6,0

30 x 30 6,7

30 x 45 5,6

30 x 60 5,0

40 x 40 5,0

45 x 90 3,3

60 x 60 3,3
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Samonivelačný rýchlotvrdnúci cementový univerzálny tmel  
s možnosťou prečerpávania s optimálnymi vlastnosťami rozlie-
vania. Na vyrovnávanie minerálnych podkladov a na vytváranie 
rovných, hladkých podkladov v tenkých hrúbkach vrstvy od 2 mm. 
Pre následné pokladanie podlahovými krytinami každého druhu, 
ako napr. keramické dlaždice, opracovaný kameň, textilné a elas-
tické krytiny, ako aj parkety. Vhodný pre zaťaženie kolieskami stoli-
čiek, ako aj pre podlahové kúrenie. Veľmi dobré vlastnosti pri 
spracovaní a vlastnosti hotovej stuhnutej malty vďaka technológii 
Mikrodur®. Optimálne vlastnosti rozlievania vďaka superplastici-
zéru (vysoko výkonný skvapalňovač).

● hrúbka vrstvy: 2 - 40 mm
● na podlahy, použitie v interiéroch
● rýchloschnúci
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 9 N/mm²
● dlhý čas na spracovanie: 30 - 40 minút
● pochôdznosť/pokladanie keramikou: po 2 – 3 hodinách 
● rovné a hladké pre následné pokladanie podlahy
● možnosť prečerpávania
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289017 43,16 1,726 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m² 
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
289517 1 500,00 1,500 Voľné (v sile) 1 t od 16 t

1 600,00 1,600 Voľné (v sile) 1 t od 10 t

1 700,00 1,700 Voľné (v sile) 1 t od 6 t

Sopro FS 15® plus
FließSpachtel 
2 - 40 mm

EN 13 813

Ge
prüft nach
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* Pozri strana 153 dolu.

Synteticky zušľachtená hotová zmes na poter so špeciálnym troji-
tým systémom pojív na vytváranie veľmi rýchlotvrdnúcich 
cementových poterov bez zmršťovania (tvarovo stálych) a  
so skorou možnosťou pokladania. Dosahuje triedu akosti 
CT C40 F6 podľa EN 13 813 už po 24 hodinách, triedu akosti 
CT C50 F7 po 28 dňoch.  Nie je potrebné dodatočné pridávanie 
piesku. Vhodné pre vyhrievané potery, kompozitné potery, pláva-
júce potery a potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre práce  
s potermi s úsporou času, resp. s viazaním na termín.

● zrelosť na pokladanie: možnosť pokladať dlaždice po cca 4 
hodinách, pri veľmi hustých obkladoch, ako napr. linoleum, PVC 
a pod., ako aj pri drevených obkladoch a parketách pri zvyškovej 
vlhkosti ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● nie je potrebné dodatočné pridávanie piesku
● použitie v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: 20 - 30 minút
● pochôdznosť: po cca 2 hodinách 
● hrúbka vrstvy: 12 - 80 mm
● vysoká ochrana pred spätných prevlhčením
● vhodné na podlahové kúrenie
● veľmi rýchly postup stavebných prác
● možnosť prečerpávania
● extra nízke zmršťovanie
● funkčné kúrenie:  po cca 1 dni
● veľkosť zrna: 0 - 4 mm
● vhodné aj ako malta pre stĺpy plota
● vhodný izolačný okrajový pás Sopro na strane 75
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Sopro Rapidur® M1
SchnellEstrichMörtel 
rýchly poter

EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C50-F7-SE1
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Schwindarm

Schwindarm

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230520 18,14 0,726 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 18 kg/m²
na cm hrúbky 

vrstvy

*
Hotový zmiešaný 

poter

ab 2 mm
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Biely samonivelačný rýchlotvrdnúci cementový liaty tmel  
na báze alfa-polohydrátu s možnosťou prečerpávania na vyrov-
návanie sadrových, vápenno-sulfátových poterov (anhydrytových 
a anhydrytových liatych poterov) a suchých podkladov, ako aj  
vytváranie rovných, hladkých podkladov pre následné pokladanie 
podlahovými krytinami každého druhu, ako napr. keramické dlaž-
dice, opracovaný kameň, textilné a elastické krytiny. Mimoriadne 
vhodný pre liate asfaltové potery.  
Vhodný na podlahové kúrenie. Optimálne vlastnosti pokladania 
vďaka superplasticizéru (vysoko výkonný skvapalňovač).

● hrúbka vrstvy: 1 - 30 mm, od 10 mm je možné primiešanie 
piesku, napr. veľkosť zrna 0 - 2 mm 

● na podlahy, použitie v interiéroch
● ideálne pre vápenno-sulfátové a sadrové podklady, ako aj 

pre liate asfaltové potery
● rýchloschnúci
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 7 N/mm²
● dlhý čas na spracovanie: cca 40 minút
● pochôdznosť: po cca 3 hodinách 
● možnosť prečerpávania
● bez zmršťovania
● vhodný izolačný okrajový pás Sopro na strane 71
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Samonivelačný rýchlotvrdnúci cementový liaty tmel s možnos-
ťou prečerpávania na vytváranie rovných, hladkých plôch pre 
následné pokladanie podlahovými krytinami každého druhu. 
Vhodné aj pre podlahové kúrenie. 

● hrúbka vrstvy: 3 - 25 mm
● na podlahy, použitie v interiéroch
● rýchloschnúci
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 6 N/mm²
● čas na spracovanie: 30 - 40 minút
● pochôdznosť: po 2 - 3 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: Maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289200 51,56 2,062 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230543 32,78 1,311 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro OFS 543
ObjektFließSpachtel

G
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rüft nach

EN 13 813

CT-C25-F6
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Sopro AFS 561
AnhydritFließSpachtel 
1 - 30 mm

EN 13 813
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* Pozri strana 153 dolu.
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Cementová svetlá rýchlotvrdnúca univerzálne použiteľná pevná 
tmelová malta na vyhladzovanie a opravy plôch podlahy a stien  
z betónu, omietky, muriva a poterov. Použiteľná obzvlášť ako 
vyrovnávací tmel a spádová stierka vo vlhkých a mokrých priesto-
roch alebo na balkónoch, terasách a schodiskách. 

● hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
● na podlahy, steny
● použitie v interiéri a exteriéri
● s obsahom trasu
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● pochôdznosť: po cca 6 hodinách 
● zrelosť na pokladanie keramiky: po cca 12 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
Skúšobné certifikáty:
Spolkový ústav pre sledovanie a výskum potravín, Viedeň, podľa normy ÖNorm B 5014 / T.1 a 

§ 30 LMG (UZ 21848 / 94)

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230600 25,15 1,006 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Cementová rýchlotvrdnúca univerzálne použiteľná pevná šedá 
malta na omietky a stierky, armovaná vláknami, na rýchle omie-
tanie, vyhladzovanie a opravy plôch stien, podláh a stropov. Na mine-
rálne podklady, ako napr. betón a murivo. 
Veľmi dobré vlastnosti spracovania a modelovania. Ideálne pre 
sanáciu a renovácie. Možnosť pokladania dlaždíc už po cca 2 hodi-
nách. 
Vhodná ako omietka podmurovky a vydutá kútová stierka a  
na formovanie spádov, vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj 
na balkónoch, terasách a schodiskách. Vďaka rýchlemu vytvore-
niu pevnosti sa nerovnosti stierky dajú včas odstrániť pomocou 
sadrového hoblíka.

● hrúbka vrstvy: 3 - 30 mm
● na podlahy, steny a stropy
● použitie v interiéri a exteriéri 
● vynikajúca pevnosť a schopnosť modelovania aj pri veľkej 

hrúbke vrstvy
● čas na spracovanie: cca 20 minút
● pochôdznosť: po cca 1,5 hodine 
● zrelosť na pokladanie keramikou: po cca 2 hodinách 
● vhodné pre spádové stierky 
● optimálna schopnosť modelovania 
● pre rýchly postup stavebných prác
● zodpovedá EN 998-1, trieda pevnosti CS IV
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1 R veľmi nízke emisie

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230608 38,87 1,555 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230455 10,19 2,038 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Sopro RAM 3®

Renovier- & AusgleichsMörtel/ 
malta na renovácie a  
vyrovnávanie

Bereits nach

2 Stunden2 Stunden
mit Keramik

belegbar
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Sopro AMT 468
AusgleichsMörtel schnell  
mit Trass/  
rýchla vyrovnávacia malta  
s trasom

original

natürlich

Trass
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Cementová pevná rýchlotvrdnúca šedá omietková a tmeliaca 
malta, armovaná vláknami podľa normy EN 998 1, tabuľka 1, trieda 
pevnosti CS IV na omietanie, vyhladzovanie a opravy plôch 
podlahy, stien a stropov z betónu, muriva z pemzy, tehál, vápenco-
vých tehál, ako aj zmiešaného muriva. Obzvlášť ako vyrovnávacia 
omietka a spádová stierka pri stavbe plavární a bazénov. 
Zodpovedá Vestníku Centrálneho zväzu nemeckého staviteľstva 
ZDB „Stavby plavární – upozornenia pre plánovanie a realizácie 
keramických obkladov pri stavbe plavární“.

● hrúbka vrstvy: 3 - 30 mm
● PCC malta bez prímesi vápenného hydrátu
● na podlahy, steny a stropy
● použitie v interiéri a exteriéri
● oblasť trvalo pod vodou
● pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm²
● čas na spracovanie: cca 20 minút
● veľmi dobrá schopnosť modelovania
● zrelosť na pokladanie: keramikou po cca 4 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1 R veľmi nízke emisie

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230609 42,38 1,695 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Synteticky zušľachtená šedá cementová pevná výdatná rých-
lotvrdnúca univerzálna tmeliaca malta s prímesou ľahčiacich 
látok. Použiteľná ako rýchla omietka na vyhladzovanie a opravy 
plôch stien z betónu, omietky a muriva. Okrem toho použiteľná aj 
ako spádová stierka a na vyhrievané podlahové plochy. 
Ideálna pre rýchly postup stavebných prác pri renováciách. Mimo-
riadne ľahké spracovanie.

● hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
● flexibilná
● na podlahy, steny
● použitie v interiéri a exteriéri 
● s obsahom trasu
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● pochôdznosť: po cca 2 hodinách 
● zrelosť na pokladanie: po cca 2 hodinách 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230602 34,19 1,368 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,2 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro AMT 466
AusgleichsMörtel schnell  
mit Trass/ 
flexibilná a rýchla vyrovnávacia 
malta s trasom

original

natürlich

Trass
   

   

Sopro SBP 474
SchwimmBadPutz/  
omietka na bazény

      PCC-Mörtel  
ohne Zusatz von 
    Kalkhydrat

      PCC-Mörtel  
ohne Zusatz von 
    Kalkhydrat

»Schwimmbadbau«

En
ts

pricht ZDB-Merkblatt
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Dvojzložková rýchlotvrdnúca tekutá akrylátová živica pre pevné 
vyplnenie trhlín poteru. 
S pridaním kremičitého piesku na vypĺňanie škár a chybných častí, 
ako aj na tmelenie nerovností. Tiež na ukladanie a upevňovanie 
nárazových líšt, uhlových líšt, ukončovacích profilov a pod.

● použitie v interiéri a exteriéri
● na podlahy
● odolné voči vode, poveternostným vplyvom a chemikáliám
● čas na upotrebenie variabilne nastaviteľný (v závislosti od 

množstva tvrdidla):  
10 - 20 minút

● pochôdznosť: po cca 1 hodine
● vhodné pre podlahové kúrenie

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298564 40,15 Plechovka 0,75 kg 0,75 kg 270 kg
(360 plechoviek)

cca 1,0 kg/dm³

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Jednozložkový minerálny najjemnejší cement so špeciálnymi adití-
vami. Na dodatočné vypĺňanie dutín v oblasti stien a podlahy, 
pod podlahami z dlaždíc, jemnej kameniny, ako aj prírodného 
kameňa, citlivého na zmeny sfarbenia a vibrovanými podlahami. 
Dodatočne spevňuje porézne malty na pokladanie. Pre spracova-
nie metódou namáčania, striekania alebo injektáže.

● použitie v interiéri a exteriéri
● jednoduchá a rýchla sanácia dutín
● prenikne do najmenších štrbín a dutín
● zachovanie existujúceho vzhľadu obkladu
● na dodatočné spevnenie dlaždíc uložených na dutinách
● čas na spracovanie: minimálne 60 minút
● žiaden odlamujúci sa materiál, žiadna likvidácia sutín
● nízka prašnosť a znečistenie pri sanácii
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Dbajte, prosím, na náradie vhodné pre techniku miešania a 
spracovania (pozri od strany 87).

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298300 154,61 25,768 Vedro (12 x 0,5 kg vrecko) 6 kg 6
(vrátane odmerky)

6 kg 312 kg

Sopro GH 564
Gießharz/ liata živica

   

   

Soprodur®

MicroHohlraumSchlämme

   

   

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.

Spolu s 10 sponami
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Špeciálny svetlý šedý penetračný náter bez obsahu rozpúšťa-
diel, modifikovaný kremičitým pieskom na báze polymérovej 
disperzie na vytváranie adhéznych premostení na hutných, hlad-
kých a nenasiakavých podkladoch na následné tmelenie a pokla-
danie. Vhodný obzvlášť na pokladanie na existujúcu keramickú 
dlažbu. Ako penetračný náter na drevo, liate asfaltové a horčíkové 
potery a na staré, pevne priľnuté zvyšky lepidla, farby, ako aj PVC 
krytiny. Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● na steny a podlahy, použitie v interiéri a exteriéri
● vysoká výdatnosť
● doba schnutia: 1-2 hodiny
● vhodné na podlahové kúrenie
● DGNB: Maximálny stupeň kvality 4, riadok 8

Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Dostupný aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148  -149!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

239674 113,59 11,359 Vedro 10 kg 10 kg 640 kg cca 150 g/m²

239673 66,01 13,202 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg

239675 16,75 16,750 Plechovka 1 kg 
(10 ks v kartóne)

10 kg 270 kg

Disperzia syntetickej živice ako adhézne premostenie pre 
minerálne omietky, potery a tmely (napr. Sopro FS 15® plus).  
Na spracovanie metódou „čerstvé na čerstvé“. Na zušľachtenie 
malty, poterov a sedimentačných hmôt.

● použitie v interiéri a exteriéri
● jednoduché spracovanie
● vysoká priľnavosť
● zabraňuje tvorbe bublín v tmeli

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

239450 94,46 9,446 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg 100 - 200 g/m²
ako prvotný náter

(zriedený)
239449 51,25 10,250 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg

239451 11,69 11,690 Fľaša 1 kg 
(12 ks v kartóne)

12 kg 384 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom

Sopro HPS 673
HaftPrimer S/ 
špeciálny náter

innen
und

außen
Sp

ez
ialgrundierung

Spezialgrundieru
ng

   

   

Sopro HE 449
Haftemulsion/ 
adhézna emulzia
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Jednozložkový adhézny a kontaktný náter s obsahom trasu, 
synteticky modifikovaný, na pokladanie keramických dlaždíc a 
platní, umelého a opracovaného kameňa, ako aj dlažby. 

– Ako adhézne premostenie k minerálnej cementovej ukladacej 
malte a k minerálnemu cementovému podkladu 

–  Ako adhézne premostenie pre minerálne cementové kompozit-
né potery 

–  Ako adhézne premostenie v spojení so Sopro DrainageMörtel 
a zhotovenými minerálnymi cementovými potermi s rovnakou 
veľkosťou zrna 

–  Ako adhézne premostenie pre Sopro TrassZementMörtel 

● použitie v interiéri a exteriéri 
● bezpečné adhézne spojenie pri pokladaní  
● vhodné aj pre podlahové kúrenie 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Kompozitná pevnosť dlaždíc a platní s najnižšou absorpciou vody pri použití Sopro Haft-

Schlämme Flex. Č. analýzy.: 7885/1/96; 7885/2/96

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289748 41,83 1,673      Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg 1,0 - 1,5 kg/m2  
pudrovacou metódou

1,5 – 2,0 kg/m2  
naplavovacou  

metódou

Vysoko koncentrovaný rýchloschnúci základný náter bez 
obsahu rozpúšťadiel pre silne a rozdielne nasiakavé podklady. Na 
predprípravu cementových poterov, vápenno-sulfátových poterov, 
suchých poterov, sadrokartónových a sadrových vláknitých dosiek, 
vápenno-cementových a sadrových omietok. Na následné nanese-
nie minerálnych lepidiel, tmelov a kompozitných izolácií. V závis-
losti od prípadu použitia riediteľný s vodou. Pri sadrových podkla-
doch používajte neriedený.

● na steny a podlahy, použitie v interiéri a exteriéri
● vhodné na nástenné a podlahové kúrenie 
● zrelosť na pokladanie: po cca 10 minútach pri +23 °C * 
● DGNB: Maximálny stupeň kvality 4, riadok 8
Skúšobný certifikátse
Technická univerzita Mníchov:
–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV ako systémová 

skúška v kombinácii so Sopro DSF® 423/523/623, Sopro TDS 823, Sopro FDF 525/527 a 
príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro, ako aj ďalšími komponentmi Sopro 

–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG MDS v kombinácii so 
Sopro TDS 823 a Sopro ZR 618 

–  Skúšobná správa: Sopro GD 749 v spojení so Sopro DSF® 423/523/623, Sopro TDS 823 
a príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro spĺňa požiadavky podľa normy EN 14 891, aj 
požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovanej vode 

Európske technické osvedčenie:
–   Systémová zložka ETA č. 13/0154 podľa ETAG 022 T.2 
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

239754 na 
vyžiadanie

Kontajner 1 000 kg 6 1 000 kg cca 0,1 - 0,2 kg/m²
neriedený

239753 894,46 4,472 Sud 200 kg 200 kg

239752 130,81 5,232 Kanister 25 kg 25 kg 600 kg

239751 59,96 5,996 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg

239749 36,98 7,396 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg

239750 10,04 10,040 Fľaša 1 kg 
(12 ks v kartóne)

12 kg 384 kg

Sopro GD 749
Grundierung/ základný náter

   

   DANMARK
ETA

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom

Sopro HSF 748
HaftSchlämme Flex/ 
adhézny mostík

original

natürlich

Trass
   

   

6	Tovar nie je na sklade, artikel dostupný 
len na objednávku s lehotou dodania

* na sadrových a vápenno-sulfátových 
podkladoch po cca 12 hodinách

** Pozri strana 151 (ETA)

**
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Dvojzložková epoxidová tekutá živica bez obsahu rozpúšťadiel 
na prípravu podkladu, obzvlášť na nevyzretých a/ alebo vlhkých 
poteroch. Na zaolejovaných, ale predtým vyčistených betónových 
podkladoch. Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou na vlhkých 
betónových/ poterových podkladoch a znižuje riziko osmotickej 
tvorby bublín. Ako uzatváracia vrstva proti vystupujúcej vlhkosti. 
Odolné voči vode, morskej vode a odpadovej vode. Odolné voči 
zriedeným kyselinám, lúhom, minerálnym olejom, mazivám a pali-
vám.

● na podlahy
● použitie v interiéri a exteriéri
● vysoko odolné voči opotrebeniu a chemikáliám 
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● GISCODE RE1

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389861 Zložka A 373,94 23,667 15,8 kg 1,2 - 1,8 kg/m²

389862 Zložka B 52,07 23,668 2,2 kg

Zložka A+B Zmiešaná 
cena

23,667 18 kg  vedro (kombinované balenie) 18 kg 540 kg

389863 Zložka A 224,37 28,401 7,9 kg

389864 Zložka B 31,24 28,400 1,1 kg

Zložka A+B Zmiešaná 
cena

28,401 9 kg  vedro ((kombinované balenie) 9 kg 540 kg

Rýchloschnúci jednozložkový základný náter z reaktívnej 
živice bez obsahu rozpúšťadiel. Obzvlášť pre vápenno-sulfátové 
potery (anhydritové potery) pri pokladaní veľkoformátovej jem-
nej kameniny, ako aj na spevnenie všetkých nasiakavých a nena-
siakavých podkladov. Na nanášanie základného náteru je vhodný 
valček Sopro KurzflorRolle (pozri strana 87). Následne sa čerstvý 
základný náter posype hrubým kremičitým pieskom Sopro QS 511 
Quarzsand grob (pozri strana 67), alebo sa nanesie náter Sopro 
HaftPrimer S.

● na steny a podlahy, použitie v interiéri a exteriéri 
● špeciálne pre vápenno-sulfátové potery v spojení s veľkofor-

mátovou jemnou kameninou 
● vhodný na nástenné a podlahové kúrenie 
● pripravený na použitie
● zrelosť na pokladanie: po 30-40 minútach 
● bez obsahu vody a rozpúšťadiel
● GISCODE RU1
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289637 259,44 25,944 Kanister 10 kg 10 kg 450 kg cca 175 g/m²

Sopro MGR 637
MultiGrund

   

   

Sopro ESG 868
EpoxiSperrGrund
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Disperzia syntetickej živice ako prímes k maltám Sopro pre 
tenké a stredne hrubé lôžko na zvýšenie adhézie a formovateľ-
nosti. Adhézna pevnosť malty v ťahu a šmyku sa zvýši, prepojenie 
s podkladom sa zlepší, zabezpečí sa väčšia istota pri veľkoformáto-
vých dlaždiciach a platniach, obzvlášť pri jemnej kamenine a na 
podlahových kúreniach. Umožní sa včasné pokladanie a lepenie na 
minimálne 3 mesiace starom betóne, ľahčenom betóne, pórobe-
tóne a murive.

● na steny a podlahy, použitie v interiéri a exteriéri
● na zušľachtenie Sopro´s No.1 weiss a Sopro´s No.1 weiss schnell 

pri použití sklenej mozaiky v mokrých oblastiach a oblastiach 
pod vodou 

Skúšobný certifikát
Technická univerzita Mníchov
– Zušľachtenie s 10% Sopro FD 447: Sopro´s No.1 404/997: C2 EF S1; Sopro´s No.1 996: C2 E 

S1 podľa EN 12004 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

239447 77,14 15,428 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg 2,5 kg na 25 kg 
suchej malty 

* Na prípravu podkladu „čerstvé na čerstvé“ (po krátkej dobe odvetrania 10 – 15 minút, maximálne 30 minút) tmelov Sopro s výnimkou Sopro AFS 561 AnhydritFließSpachtel. Adhézna emulzia 
Sopro HE 449 už nesmie byť tekutá, už zaschnutý povlak sa musí odstrániť. Ďalšie údaje nájdete v technických informáciách ku produktom Sopro HE 449 Haftemulsion. 

** Epoxidový základný náter Sopro EPG 522 spĺňa maximálny stupeň kvality 4 DGNB ako stavebným dozorom odskúšaný systém, pozostávajúci zo Sopro EPG 522 Epoxi Grundierung (riadok 23) a 
Sopro PU FD PU FlächenDicht (riadok 20) 

*** Dbajte, prosím, na technické informácie ku produktom. 

Aplikačná matrica - Príprava a základný náter

Pre lepidlá na dlaždice a tmely Pre tmely 

Sopro GD 749 
Grundierung 

Sopro HPS 673 
HaftPrimer S

Sopro MGR 637 
MultiGrund

(opieskovaný) 

Sopro EPG 522
Epoxi-Grundierung

(opieskovaný) 

Sopro HE 449 
Haftemulsion* 

Všeobecne neriedený riedený

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS R
DGNB: maximálny stupeň 
kvality 4, riadok 8 ● ● ●   ●**

Podklady 

Cementové potery ● ● ● ●

Vápenno-cementové potery      ●*** ● ●

Liate asfaltové potery ● ●

Omietky, P II – P III ● ● ● ●

Sadrové a anhydritové 
omietky, P IV – P V ● ● ●

Betón nasiakavý ● ● ● ●

Betón nenasiakavý ● ● ● ●

Stará keramická dlažba ● ● ● ●

Terrazzo ● ● ● ●

Opracovaný /umelý kameň ● ● ● ●

Sadrokartónové panely ● ● ●

Drevené podklady ● ● ●

Pevné zvyšky lepidla ● ● ●

Pevné betónové laky ● ● ● ●

Kov ●

Sopro FD 447
FlexDispersion
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Sopro FDF 525
FlächenDicht flexibel/ 
flexibilná izolačná hmota

   

   

Vysoko elastická jednozložková tekutá syntetická izolácia  
na premostenie trhlín, bez obsahu rozpúšťadiel. Pre kompozitné 
izolácie na steny a podlahy s dlaždicami a platňami proti netlačia-
cej vode v oblastiach namáhaných vlhkosťou, napr. v kúpeľniach, 
sprchách, umyvárňach, sanitárnych zariadeniach. Vhodná pre 
triedy namáhania A (steny) podľa Zoznamu stavebných pravidiel A 
(abP), ako aj A0 podľa Vestníku ZDB.

● použitie v interiéri
● pripravené na okamžité použitie
● rýchloschnúce (1. vrstva: 1,5 - 2,5 h, 2. vrstva: 3 - 5 h)
● kontrastná farba na lepšie rozlíšenie nanášaných vrstiev
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV pre izolácie 

spracúvané v tekutom stave v spojení s dlaždicami a platňami, v kombinácii so Sopro FF 
450, Sopro’s No. 1 404, Sopro FKM® XL 444, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. 

Skúšobná správa SFV e.V. Großburgwedel:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV v kombinácii 

so Sopro SC 808, Sopro’s No. 1 400, Sopro’s No. 1 997, Sopro MFK 446, Sopro GD 749 a 
ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníka ZDB v kombinácii s príslušnými flexibilnými 
lepidlami Sopro 

– Systémová skúška s ďalšími systémovými komponentmi: 
 Európske technické osvedčenie ETZ: ETA Nr. 13/0155 podľa ETAG 022 T. 1; 
 Trieda správania pri požiari: E/Efl.
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Spĺňa zvýšené požiadavky švédskej skúšobnej normy SCTC v kombinácii so Sopro’s No. 1

Kompletná utesňovacia súprava, odskúšaná v systéme, so všet-
kými potrebnými navzájom zladenými produktmi na vytvorenie 
systémov pod dlaždicami a platňami, neprepúšťajúcich vodu, špe-
ciálne pre sprchy a kúpeľne.

● ekonomické systémové riešenie
● produkty pripravené na použitie
● jednoduché spracovanie
● vrátane pokynov na spracovanie
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4

Obsahuje:  
1 l základný náter, 5 kg FlächenDicht flexibilná izolácia, 5 m tes-
niaca páska (šírka 120 mm), 2 ks, tesniaca manžeta Wand Flex, 1x 
univerzálny valček

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230394 129,91 6,496 Vedro 20 kg 20 kg 600 kg cca 0,6 kg/m²
na vrstvu230393 101,74 6,783 Vedro 15 kg 15 kg 600 kg

230392 36,37 7,274 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230630 97,93 Vedro obsahuje: 6
1 l základný náter
5 kg FlächenDicht flexibilná izolácia
5 m tesniaca páska
2 ks tesniaca manžeta Wand Flex 089
1 ks univerzálny valček

1 Set cca 240 kg
(30 vedier )

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK
ETA

Sopro ADS 630
Abdicht-Set/  
utesňovacia súprava

   

   

6	Tovar nie je na sklade, artikel dostupný 
len na objednávku. * Pozri strana 151 (ETA)

*
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Rýchlotvrdnúca dvojzložková flexibilná cementová izolačná 
hmota na vytváranie izolácií na premostenie trhlín. V mokrých 
oblastiach, na balkónoch a terasách, ako aj na plavárňach. Na izolo-
vanie stavby, ako aj vnútorného povrchu nádrží s úžitkovou vodou 
do hĺbky vody 4 m.  Zaschnutie nezávislé od poveternostných vply-
vov vďaka 2-zložkovému systému. Maximálna flexibilita vďaka 
technológii MicroGum®. Veľmi nízka spotreba. Ľahké, krémové 
spracovanie. Vhodná pre triedy namáhania A a B podľa Zoznamu 
stavebných pravidiel (abP), ako aj A0 a B0 podľa Vestníku ZDB.

● rýchle tuhnutie (cca 2 hodiny na vrstvu)
● už po cca 2 hodinách odolné voči dažďu
● už po cca 6 hodinách vodotesné do tlaku 3 bar
● už po cca 6 hodinách premostenie trhlín
● veľmi nízka spotreba 
● aj pre chladné ročné obdobia 
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● vhodné aj ako izolácia stavby
● prepúšťa vodnú paru 
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa EN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov: 
–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii 

so Sopro FF 450, Sopro’s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, 
Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro MG 679, Sopro 
GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníka ZDB v kombinácii s príslušnými 
flexibilnými lepidlami Sopro 

–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG MDS na použitie ako 
minerálna izolačná hmota pre izolácie stavieb podľa Zoznamu stavebných pravidiel A časť 
2, por.č. 2.49

–  Skúšobná správa: Sopro TDS 823 v spojení s príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro a 
Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa EN 14 891, aj požiadavky na prídržnosť po uložení v 
chlórovanej vode a premostenia trhlín pri nízkych teplotách (skúška pri  5 °C) 

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230823 Zložka A 26,05 2,605 Papierové vrece 10 kg 10 kg 600 kg cca 1,6 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230824 Zložka B 94,30 9,430 Kanister 10 kg 10 kg 600 kg

Zložky A+B 6,018 Papierové vrece + kanister 20 kg Zmiešaná cena

230825 Zložka A 14,05 3,122 Vrecko 4,5 kg 4,5 kg 900 kg

230826 Zložka B 50,69 11,264 Kanister 4,5 kg 4,5 kg 405 kg

Zložky A+B 7,193 Vrecko + kanister 9 kg Zmiešaná cena

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro TDS 823
TurboDichtSchlämme 2-K/ 
rýchla izolačná hmota
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* Pozri strana 153 dolu.
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1) Len prášková zložka A.

1) 

Sopro
Bauchemie GmbH
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Jednozložková flexibilná cementová izolačná hmota na vytvá-
ranie utesnení na premostenie trhlín. Vhodná pre kompozitné izo-
lácie balkónov, terás, spŕch, umyvární, WC, bazénov. Pre izolácie 
starých, pevných, nosných obkladov z dlaždíc na balkónoch a tera-
sách (dlaždica na dlaždicu). Pre vnútornú vrstvu nádrží s úžitkovou 
vodou do hĺbky vody 4 m. Vhodná pre triedy namáhania A, B, A0 a 
B0 podľa Zoznamu stavebných pravidiel A, ako aj Vestníku ZDB.

● čas na spracovanie: cca 2 hodiny
● doba schnutia: cca 4 hodiny na vrstvu
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● aj pre nádrže s úžitkovou vodou 
● prepúšťa vodnú paru
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa EN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov: 
– Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro FF 

450, Sopro’s No. 1 400, Sopro’s No. 1 404, Sopro’s No. 1 996, Sopro’s No. 1 997, Sopro MFK 
446, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro FKM® XL 
444, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombinácii s prís-
lušnými flexibilnými  lepidlami Sopro.

– Skúšobná správa: Sopro DSF® 523 v spojení s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro a 
Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa normy EN 14891, aj požiadavky prídržnosti  
po uložení v chlórovanej vode.

Jednozložková rýchloschnúca flexibilná cementová izolačná 
hmota na vytváranie utesnení na premostenie trhlín. Vhodná pre 
kompozitné izolácie balkónov, terás, spŕch, umyvární, WC, bazénov. 
Pre izolácie starých, pevných, nosných obkladov z dlaždíc na balkó-
noch a terasách (dlaždica na dlaždicu). Pre vnútornú vrstvu nádrží  
s úžitkovou vodou do hĺbky vody 4 m. Vhodná pre triedy namáha-
nia A a B podľa Zoznamu stavebných pravidiel (abP), ako aj A0 a B0 
podľa Vestníku ZDB.

● čas na spracovanie: cca 50 minút
● rýchle schnutie (cca 2 hodiny na vrstvu)
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● aj pre nádrže s úžitkovou vodou
● prepúšťa vodnú paru
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa DIN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Mníchov: 
– Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro FF 

450, Sopro’s No. 1 400, Sopro’s No. 1 404, Sopro’s No. 1 996, Sopro’s No. 1 997, Sopro MFK 
446, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro FKM® XL 
444, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombinácii s prís-
lušnými flexibilnými  lepidlami Sopro 

– Skúšobná správa: Sopro DSF® 623 v spojení s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro a 
Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa normy EN 14891, aj požiadavky prídržnosti po ulo-
žení v chlórovanej vode  

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230523 99,20 4,960 Papierové vrece 20 kg 20 kg 500 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230524 70,05 7,005 Papierové vrece 10 kg 10 kg 700 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230623 113,60 5,680 Papierové vrece 20 kg 20 kg 500 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230624 79,80 7,980 Papierové vrece 10 kg 10 kg 700 kg

Sopro DSF® 523
DichtSchlämme Flex 1-K/ 
flexibilná izolačná hmota

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro DSF® 623
DichtSchlämme Flex 1-K schnell/ 
rýchla flexibilná izolačná hmota

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH
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Dvojzložková flexibilná cementová izolačná hmota, armovaná 
vláknami. Vhodná pre kompozitné izolácie balkónov, terás, spŕch, 
umyvární, WC, bazénov. Pre izolácie starých, pevných, nosných 
obkladov z dlaždíc na balkónoch a terasách (dlaždica na dlaždicu). 
Pre vnútornú vrstvu nádrží s úžitkovou vodou do hĺbky vody 6 m. 
Vhodné pre triedy namáhania A a B podľa Zoznamu stavebných 
pravidiel (abP), ako aj A0 a B0 podľa Vestníku ZDB. Certifikované 
pre použitie v lodných konštrukciách. 

● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● prepúšťa vodnú paru
● armovanie vláknami
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I podľa DIN 18 534 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro FF 

450, Sopro’s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM XL 444, Sopro VF XL 413, Sopro GD 
749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombinácii s príslušnými flexibil-
nými  lepidlami Sopro. 

– Skúšobná správa: Sopro DSF 423 v spojení s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro a 
Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa normy EN 14891, aj požiadavky prídržnosti  
po uložení v chlórovanej vode a požiadavky premostenia trhlín pri nízkych teplotách 
(skúška pri  5 °C)

Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 -149!

Systémovo odskúšaná bezpečnostná izolačná páska, kašíro-
vaná flísom a elastická. Na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťa-
júce premostenie prípojných a dilatačných škár. 
Optimálna priľnavosť v spoji s izolačnými systémami Sopro. 
Vďaka falcu v strede sa uľahčí uloženie izolačnej pásky.

Systémovo odskúšané, vopred tvarované hotové rohy z izolač-
nej pásky Sopro. Na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťajúce 
premostenie prípojných a dilatačných škár vo vnútorných a vonkaj-
ších rohoch. Ukladanie v kombinácii s izolačnou páskou Sopro  
s drážkou.

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

299456 119,83 2,397 Rolka 50 m 50 m 120 roliek

299457 26,53 2,653 Rolka 10 m 10 m 392 roliek

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298137 Použitie v interiéri 6,57 ks (25 ks v kartóne) 1 ks

298138 Použitie v exteriéri 6,57 ks (25 ks v kartóne) 1 ks

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230586 Zložka A 43,14 1,798 Papierové vrece 24 kg 24 kg 960 kg cca 2,0 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230587 Zložka B 93,66 11,708 Kanister 8 kg 8 kg 480 kg

Zložky A+B Zmiešaná 
cena

4,275 Papierové vrece + kanister 32 kg 32 kg

Sopro DSF® 423
DichtSchlämme Flex 2-K/ 
flexibilná izolačná hmota

   bis -

5 °C
   

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro DB 438
Dichtband/  
izolačná páska  
120/70 mm

   

Sopro DE
Dichtecke/ 
izolačný roh 
140 x 120 mm
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Flexibilná, voči zásadám odolná manžeta na utesnenie precho-
dov potrubí s rozmerom 1/2“ pod dlaždicami a doskami pri vytvá-
raní systémov, neprepúšťajúcich vodu. Optimálna priľnavosť  
v spoji s izolačnými systémami Sopro. S flexibilnou vnútornou 
zónou.

Rozmery: cca 120 × 120 mm

● s flexibilnou vnútornou zónou 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 9
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov: 
– odolná voči zásadám podľa PG AIV 
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV B ako systémová 

skúška pre pásové izolačné materiály v spojení s dlaždicami a platňami v kombinácii 
so Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 
112/129 – 133 a Sopro‘s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM XL 444 ako lepidlom na 
dlaždice, ako aj v spojení so Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 alebo Sopro TDS 823 ako 
lepiacou a izolačnou hmotou pre oblasť prekrytia.

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Systémovo odskúšaná manžeta na bezpečné utesnenie precho-
dov potrubí s rozmerom 1/2“ pod dlaždicami a doskami pri vytvá-
raní systémov neprepúšťajúcich vodu.  
Optimálna priľnavosť v spoji s izolačnými systémami Sopro.

Rozmery: 120 x 120 mm

Systémovo odskúšaná manžeta na bezpečné utesnenie podlaho-
vých odtokov pod dlaždicami a doskami pri vytváraní systémov 
neprepúšťajúcich vodu.  
Optimálna priľnavosť v spoji s izolačnými systémami Sopro.

Rozmery: 300 x 300 mm

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298139 4,39 ks 
(25 ks v kartóne)

1 ks

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298135 4,94 ks 
(25 ks v kartóne)

1 ks

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298136 24,09 Kus 
(10 ks v kartóne)

1 ks

Sopro DWF 089
Dichtmanschette Wand Flex/ 
flexibilná tesniaca manžeta  
na steny 120 x 120 mm

   

   

Sopro DMW 090
Dichtmanschette Wand/ 
tesniaca manžeta na steny 
120 x 120 mm

   

   

Sopro DMB 091
Dichtmanschette Boden/ 
tesniaca manžeta na podlahy  
300 x 300 mm

   

   

64 Technika obkladania

5. Hydroizolácia
5.

 H
yd

ro
iz

ol
ác

ia



Ochranná flexibilná páska s tkanivom z nerezovej ušľachtilej 
ocele. Na dlhodobú a bezpečnú ochranu prípojných a dilatač-
ných škár v kompozitnej izolácii pri vyrezávaní a obnovovaní 
silikónových škár.

● flexibilná
● použitie v interiéri a exteriéri  
● z nerezovej ušľachtilej ocele (W č. 1.4404) 
● univerzálne použiteľná pre všetky typy izolácie
● vhodné pre vysoko namáhané oblasti, ako napr. plavárne a veľ-

kokapacitné kuchyne 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298140 134,20 13,420 Rolka (šírka 50 mm) 10 m 1 ks cca 1,05 m/m

Dvojzložková epoxidová tekutá živica bez obsahu rozpúšťadiel 
a bez pigmentov. Ako základný náter na spevnenie trúsivých 
minerálnych podkladov, tiež aj ako penetračný náter na hladké 
povrchy, napr. kov, liaty asfalt a staré nátery. Ako základný náter 
pre vápenno-sulfátové potery pri pokladaní veľkoformátových 
platní. Posypanie čerstvého základného náteru prebieha v závis-
losti od nasledujúceho nánosu jemným kremičitým pieskom alebo 
hrubým kremičitým pieskom Sopro QS 511 (pozri strana 67). 
Na uzatvorenie a kapilárne utesnenie cementových podkladov, 
na zaliatie trhlín živicou, na zaliatie škár žľabov a podlahových 
odtokov, na vytváranie škár oddeľujúcich kapiláry. Odolné voči 
vode, morskej vode, odpadovej vode, ako aj voči lúhom, zriede-
ným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom, mazivám a 
palivám. Ako uzatvorenie kapilár vlhkých cementových podkladov 
na rýchle pokladanie parkiet, PVC a pod. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

Dodržiavajte tabuľky odolnosti!

● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● možnosť pokladania:  po cca 24 hodinách 
● GISCODE RE1
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4*
Dodržiavajte tabuľku odolnosti v technických informáciách k produktu!

Skúšobný certifikát 
Technická univerzita Mníchov: 
– Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV v kompozitnom systéme  

so Sopro PU FD 570/571, Sopro‘s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro VF HF 420 (len Sopro 
PU FD 571), Sopro DBE 500, Sopro FEP, Sopro FEP plus a ďalšími komponentmi Sopro 

– Skúšobná správa: Sopro EPG 522 v spojení so Sopro PU FD 570/571 a príslušnými lepidlami 
na dlaždice Sopro spĺňa požiadavky podľa normy EN 14 891, aj požiadavky na prídržnosť 
po uložení v chlórovanej vode 

Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

* Spĺňa najvyšší stupeň kvality DGNB 
4 ako systém, odskúšaný stavebným 
dozorom, pozostávajúci zo Sopro 
Epoxi-Grundierung (riadok 23) a Sopro 
PU-FlächenDicht (riadok 20).

Sopro SB 113
SchnittSchutzBand/ 
rezná ochranná páska

   

   

Sopro EPG 522
Epoxi-Grundierung/ 
epoxidový základný náter

   

   

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289522 Zložka A 203,60 27,147 7,5 kg cca 0,3 - 0,5 kg/m²

289521 Zložka B 67,87 27,148 2,5 kg

Zložky A+B Zmiešaná 
cena

27,147 10 kg vedro (kombinované balenie) 10 kg 280 kg

289523 Zložka A 99,44 33,147 3 kg

289524 Zložka B 33,15 33,150 1 kg

Zložky A+B Zmiešaná 
cena

33,148 4 kg vedro (kombinované balenie) 4 kg 168 kg

NOVÉ
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Dvojzložková polyuretánová tekutá živica bez obsahu rozpúšťa-
diel s bielym pigmentovaním, na vytváranie kompozitných izolácií 
pod keramickými obkladmi. Ako pevná konzistencia pre oblasť stien 
(PU FD 570) a samotečúca konzistencia pre plochy podláh (PU FD 
571). 
Pre aplikácie, vystavené vysokému namáhaniu, ako napr. pla-
várne, veľkokapacitné kuchyne, priemyselné a výrobné oblasti,  
na balkóny a terasy. Vhodné pre triedy namáhania A, B a C podľa 
Zoznamu stavebných pravidiel (abP), ako aj A0 a B0 podľa Vest-
níku ZDB. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● odolná voči vode, morskej vode, odpadovej vode
● odolná voči vodnatým kyselinám a lúhom, soľným roztokom, 

chlóru, vápennej a termálnej vode
● premostenie trhlín
● fexibilná voči chladu
● trvalá zaťažiteľnosť v suchu +70 °C, mokré do +40 °C
● odolná voči poveternostným vplyvom a starnutiu
● triedy pôsobenia vody W0 I až W3 I (s chemickým pôsobením 

podľa normy EN 18 534
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 20
Dodržiavajte tabuľku odolnosti v technických informáciách k produktu!

Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
–  Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro EPG 

522, Sopro’s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro VF HF 420 (len Sopro PU FD 571), Sopro 
DBE 500, Sopro FEP, Sopro FEP plus a ďalšími komponentmi Sopro 

–  Skúška podľa Vestníku ZDB „Pokyny pre realizáciu izolácií v spojení s obkladmi a dlažbami 
z dlaždíc a platní pre oblasť interiéru a exteriéru“ 

–  Skúšobná správa: Sopro PU FD 570 Wand v spojení so Sopro´s No.1 400, Sopro´s No.1 404, 
Sopro DBE 500, Sopro FEP plus a Sopro EPG 522 ako základným náterom spĺňa požia-
davky normy EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovanej vode a požia-
davky premosťovania trhlín pri nízkych teplotách (skúška pri  5 °C) 

–  Skúšobná správa: Sopro PU FD 571 Boden v spojení so Sopro´s No.1 400, Sopro´s No.1 404,
 Sopro VF HF 420, Sopro DBE 500, Sopro FEP a Sopro EPG 522 ako základným náterom 

spĺňa požiadavky normy EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovanej 
vode a požiadavky premosťovania trhlín pri nízkych teplotách (skúška pri  5 °C) 

Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Na flexibilné a vodu neprepúšťajúce premostenie prípojných a 
dilatačných škár v spojení so systémom Sopro PU FlächenDicht, 
napr. vo veľkokapacitných kuchyniach a bazénoch. Systémovo 
odskúšaná ochranná páska pre ľahšie spracovanie so zárezmi a 
samolepiaca.

● samolepiaca
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobný certifikát
SFV e.V. Großburgwedel:
– Odolnosť voči zásadám podľa PG AIV, jún 2009
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289571 A + B  na podlahy 571 272,23 27,223 Vedro (kombinované balenie) 10 kg 10 kg 240 kg cca 1,6 - 2,0 kg/m²

289570 A + B  na steny 570 161,51 32,302 Vedro (kombinované balenie) 5 kg 5 kg 210 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298524 148,93 4,964 Rolka (šírka100 mm) 30 m 30 m cca 1,1 m/m

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro FDB 524
FlexDichtBand/ 
flexibilná izolačná páska

   

   

Sopro PU-FD
PU-FlächenDicht

Obj. č. 570 na steny

Obj. č. 571 na podlahy

   
bis -

5 °C

   

Sopro
Bauchemie GmbH
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Na vytváranie škár na prerušenie kapilár pri stavbe plavární  
a na vytváranie malty z epoxidovej živice.

● sušený žiarom

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230371 20,24 0,810 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg

Na posypanie základných náterov z epoxidových živíc Sopro 
pri následnom nanesení Sopro PU-FlächenDicht na steny a 
podlahy.  
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● sušený žiarom
Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Na namiešanie tmelov a na posypanie základných náterov  
na báze reaktívnych živíc, ako aj základných náterov z epoxi-
dových živíc pieskom. Na vytváranie škár na prerušenie kapilár 
pri stavbe plavární a na vytváranie malty z epoxidovej živice. 
Certifikované pre použitie v lodných konštrukciách. 

● sušený žiarom
Dostupné aj so schválením pre lode
– Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 - 149!

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230507 20,24 0,810 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230511 19,61 0,784 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg

230512 11,94 2,388 Kartón 5 kg 5 kg

Sopro QS 511
Quarzsand grob/ 
kremičitý piesok hrubý  
(0,4 - 0,8 mm)

   

   

Sopro QS 507
Quarzsand fein/ 
kremičitý piesok jemný 
(0,1 - 0,3 mm)

   

   

Sopro KQS 607
Kristallquarzsand/ 
kryštalický kremičitý piesok 
(0,06 - 0,2 mm)
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Sopro AEB® 640
Abdichtungs- und  
EntkopplungsBahn/ 
izolačný a oddeľovací pás

   

Izolačný a oddeľovací pás z vysoko kvalitného polypropylénu 
s tenkou vrstvou, neprepúšťajúci vodu a premosťujúci trhliny, 
obojstranne potiahnutý špeciálnou flísovou tkaninou. 
Flísová tkanina spôsobuje optimálnu priľnavosť v spoji medzi izo-
lačným a oddeľovacím pásom a cementovým lepidlom na dlaždice. 
Vhodné na bezpečnú a flexibilnú izoláciu stien a podláh pod kera-
mickými dlaždicami a platňami, ako aj dlaždicami z opracovaného 
kameňa v kúpeľniach, sprchách a mokrých priestoroch. Oblasti 
prekrytia alebo styčné spoje sa vodotesne zalepia s montážnym 
lepidlom Sopro Racofix® Montagekleber (S) alebo so Sopro Turbo-
Dicht  Schlämme 2 K.  
Mimoriadne vhodné ako rýchle izolačné opatrenie na stavbách 
s termínom. 
Vhodné pre triedy namáhania A, A0 a C podľa Zoznamu staveb-
ných pravidiel A, ako aj Vestníku ZDB.

● použitie v interiéri, na steny a podlahy
● neprepúšťa vodu a oddeľuje 
● odolný voči zásadám
● flexibilný a premosťujúci trhliny
● odolný voči starnutiu a nehnijúci 
● pripravený na použitie, nie je potrebná kontrola hrúbky 

vrstiev
● odolný voči mikroorganizmom 
● ľahké a rýchle spracovanie
● odolný voči tenzidom
● triedy pôsobenia vody W0- I až W2- I podľa normy DIN 18 534
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 9

Izolačný a oddeľovací pás z vysokokvalitného polypropylénu, 
flexibilný neprepúšťajúci vodu, premosťujúci trhliny a odbúra-
vajúci pnutie. Na základe obojstranného potiahnutia špeciálnym 
flísom spôsobuje optimálnu priľnavosť v spoji s cementovým lepid-
lom na dlaždice. Mimoriadne vhodné na bezpečnú a flexibilnú 
izoláciu a oddeľovanie v exteriéroch na balkónoch a terasách 
pod keramickými dlaždicami a platňami, ako aj dlaždicami z opra-
covaného kameňa.  
Špeciálny pás spôsobuje zlepšenú kompenzáciu pnutia pri náhlych 
zmenách teplôt. Styčné spoje sa vodotesne zalepia s montážnym 
lepidlom Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Monta-
gekleber (S) alebo so Sopro TurboDicht  Schlämme 2 K s tesniacou 
páskou Sopro AEB® Dichtband. Následne je možné pokladanie 
dlaždíc z keramiky alebo prírodného kameňa bez dlhého čaka-
nia.  
Vhodné pre triedy namáhania A0 a B0 analogicky s Vestníkom ZDB.

● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● špeciálne pre balkóny a terasy 
● neprepúšťa vodu, odolný voči zásadám
● na pokladanie veľkoformátovej jemnej kameniny v exterié-

roch
● oddeľuje a odbúrava pnutie 
● flexibilný a premosťujúci trhliny 
● pripravený na použitie, nie je potrebná kontrola hrúbky 

vrstiev
● ľahké a rýchle spracovanie
● odolný voči mikroorganizmom 
● triedy pôsobenia vody W0- I až W2- I podľa normy DIN 18 534
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 9
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289640 400,34 13,345 Rolka (šírka100 cm) 30 m 30 m cca 267 kg
(35 roliek)

cca 1,05 m²/m²

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289639 267,05 17,803 Rolka (šírka100 cm) 15 m 15 m cca 232 kg
(35 roliek)

cca 1,05 m/m²

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK
ETA

Sopro AEB® plus 639
Abdichtungs- und  
EntkopplungsBahn für außen/ 
izolačný a oddeľovací pás  
pre exteriér

   

für
Balkone und
TerrassenA

b
di

ch
tu

ng und Entkopplun
g

im

Außenbereic
h

   

Skúšobné certifikáty
SFV e.V. Großburgwedel: 
–  Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru 

(abP) podľa PG AIV B ako systémová skúška pre 
pásové izolačné materiály v spojení s dlaždi-
cami a platňami v kombinácii so Sopro AEB 
641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, 
Sopro AEB 112/129   133, Sopro DWF 089 a 
Sopro‘s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro 
FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro VF 419 a 
Sopro FF 450 ako lepidlami na dlaždice, ako aj 
v spojení so Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 
alebo Sopro TDS 823 ako lepiacou a izolačnou 
hmotou pre oblasť prekrytia 

Európske technické osvedčenie:
–  Systémová skúška s ďalšími systémovými 

komponentmi: Európske technické osvedčenie 
ETZ: ETA č. 13/0154 podľa ETAG 022 T. 2; trieda 
správania pri požiari: E/Efl.

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emi-

siePLUS

* Pozri strana 151 (ETA)

*
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Jednozložkové univerzálne lepidlo pripravené na použitie  
na vodotesné lepenie styčných spojov Sopro AEB® a Sopro 
AEB® plus (s izolačnou páskou Sopro AEB® Dichtband). 
Tiež na lepenie prípojov a spojení izolačnej pásky, izolačných 
rohov, lícovaných vložiek, manžiet na steny a podlahy Sopro AEB®.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a podlahy
Skúšobný certifikát
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV ako systémová 

skúška pásových izolačných materiálov v spojení s dlaždicami a platňami v kombinácii  
so Sopro AEB® 640, Sopro AEB® 641, Sopro AEB® 642/643, Sopro AEB® 644/645, Sopro 
AEB® 112/129 – 133, Sopro DWF 089 a Sopro‘s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM® XL 
444, FF 450 ako lepidlom na dlaždice, ako aj v spojení so Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 
alebo Sopro TDS 823 ako lepiacej a izolačnej hmoty pre oblasť prekrytia 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230818 15,95 Kazeta 431 g
(12 ks v kartóne)

1 ks cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Vopred tvarované hotové rohy obojstranne potiahnuté špeciál-
nou flísovou tkaninou na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťa-
júce premostenie prípojných a dilatačných škár v oblasti vnútor-
ných a vonkajších rohov. Pokladanie prebieha v kombinácii s izo-
lačnou páskou AEB® Dichtband.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8  

Rozmery: cca 120 x 120 mm AEB® 642 
    cca 110 x 110 mm AEB® 643 

Skúšobný certifikát a licencia 
ako Sopro AEB® 641!

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289642 vnútorný 6,13 Kus cca 120 x 120 mm 1 ks 
(25 ks v kartóne)

1 ks

289643 vonkajší 6,13 Kus cca 110 x 110 mm 1 ks 
(25 ks v kartóne)

1 ks

Sopro AEB® 642
AEB® Dichtecke innen/ 
izolačný roh vnútorný

Sopro AEB® 643
AEB® Dichtecke außen/ 
izolačný roh vonkajší

   

DANMARK
ETA

Izolačná páska obojstranne potiahnutá špeciálnou flísovou 
tkaninou na bezpečné, flexibilné a vodu neprepúšťajúce premos-
tenie prípojných a dilatačných škár v kombinácii s izoláciou zo 
Sopro AEB® a Sopro AEB® plus pod keramickými dlaždicami a plat-
ňami, ako aj dlaždicami z opracovaného kameňa. 
Na zapracovanie izolácie na okrajové profily balkónov a 
ostatné stavebné dielce. Tiež na prelepenie styčných oblastí pri 
izolácii so Sopro AEB® a Sopro AEB® plus.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 9
Skúšobné certifikáty
SFV e.V. Großburgwedel: 
–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV B ako systémová 

skúška pásových izolačných materiálov v spojení s dlaždicami a platňami v kombinácii  
so Sopro AEB 640, 

Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 a Sopro‘s 
No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro VF 419 a Sopro FF 
450 ako lepidlom na dlaždice, ako aj v spojení so Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 alebo 
Sopro TDS 823 ako lepiacej a izolačnej hmoty pre oblasť prekrytia

Technická univerzita Mníchov: 
–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG MDS v kompozitnom 

systéme so Sopro ZR 618, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro 
Európske technické osvedčenie: 
–  Systémový komponent ETA č. 13/0155 podľa ETAG 022 T. 1 ako aj ETA č. 13/0154 podľa 

ETAG 022 T. 2 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289641 63,56 2,542 Rolka (šírka 120 mm) 25 m 25 m

Sopro AEB® 641
AEB® Dichtband/ 
izolačná páska

   

   

DANMARK
ETA

Sopro RMK 818
Racofix® Montagekleber  
Universal-Klebstoff/ 
univerzálne montážne lepidlo 

   

* Pozri strana 151 (ETA)

*

*
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Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Výška

289654 176 ľavá  
(výška 20 mm)

7,55 Kus 1 ks 20 mm

289655 176 ľavá  
(výška 28 mm)

8,05 Kus 1 ks 28 mm

289656 177 pravá  
(výška 20 mm)

7,55 Kus 1 ks 20 mm

289657 177 pravá  
výška 28 mm)

8,05 Kus 1 ks 28 mm

Vopred vytvarované flexibilné lícované vložky na bezpečnú izo-
láciu rohov spádového poteru pri sprchách zarovno s podlahou. 
Pokladanie prebieha v kombinácii s izolačnou páskou Sopro AEB®.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● na bezpečnú izoláciu výškových rozdielov 
● dostupné v bežných výškach 20 mm a 28 mm 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 9 

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Manžety na steny a podlahy obojstranne potiahnuté špeciálnou flí-
sovou tkaninou na bezpečnú izoláciu všetkých bežných precho-
dov potrubí alebo podlahových odtokov pod keramickými dlaž-
dicami a platňami, ako aj dlaždicami z opracovaného kameňa. Pre 
izolácie napr. so Sopro AEB®, Sopro AEB® plus, ako aj izolačnými 
hmotami Sopro a Sopro FlächenDicht flexibel.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● s flexibilnou vnútornou zónou*
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Skúšobné certifikáty
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV B ako systémová 

skúška pásových izolačných materiálov v spojení s dlaždicami a platňami v kombinácii  
so Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro DWF 089 a Sopro‘s No. 1 400, 
Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro VF 419 a Sopro FF 450 ako 
lepidlom na dlaždice, ako aj v spojení so Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 oder Sopro TDS 
823 ako lepiacej a izolačnej hmoty pre oblasť prekrytia

 Technická univerzita Mníchov: 
–  Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG MDS v kompozit-

nom systéme so Sopro ZR 618 v kombinácii so Sopro DB 438, Sopro DBF 638, Sopro AEB 
112/130 – 133, Sopro AEB 148, Sopro AEB 641, Sopro DE 014/015, Sopro AEB 642/643, 
Sopro AEB 644/645, Sopro  DMW 090, Sopro DMB 091, Sopro AEB 129, Sopro GD 749 

Európske technické osvedčenie:
– Systémové komponenty ETA č. 13/0155 podľa ETAG 022 T. 1 ako aj ETA č. 13/0154 podľa 

ETAG 022 T. 2
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

AEB® 129

AEB® 644

AEB® 130

AEB® 131

AEB® 132

AEB® 645

AEB® 133

AEB® 112

Art. č. Cena balenia Formát Forma dodania OM

289644 AEB® 644 manžeta na steny 1/2“ 1,64 120 x 120 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289645 AEB® 645 manžeta na podlahy 7,54 450 x 450 mm Kus (10 ks v kartóne) 1 ks

289646 AEB® 129 manžeta na steny špeciálna  10 - 24 mm 4,08 100 x 100 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289647 AEB® 130 manžeta na steny špeciálna  32 - 55 mm 5,17 150 x 150 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289653 AEB® 112 manžeta na steny špeciálna  50 - 75 mm 5,81 170 x 170 mm Kus 1 ks

289648 AEB® 131 manžeta na steny špeciálna  2 x 10-16 mm / 40 mm 4,74 120 x 70 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289649 AEB® 132 manžeta na steny špeciálna  2 x 10-24 mm / 150 mm 9,22 250 x 100 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289652 AEB® 133 manžeta na steny špeciálna  75 - 110 mm 7,03 200 x 200 mm Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

DANMARK
ETA

Sopro AEB® Wand- und 
Bodenmanschetten/ 
manžety na steny a podlahy

   

   

Sopro AEB® 176
AEB® Höhen-Passstück links/ 
výšková vložka ľavá

Sopro AEB® 177
AEB® Höhen-Passstück rechts/ 
výšková vložka pravá

   

* s výnimkou AEB® 644/645.** Pozri strana 151 (ETA)

**
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Ohľadom ďalších informácií kontaktujte Sopro poradcu! 

Sopro Dichtband mit Falz, 
Sopro Dichtband,  
Sopro AEB® Dichtband,  
Sopro Fixier -Band,  
Sopro FlexDichtband

Sopro AEB® 640

Sopro AEB® plus 639

Sopro WE-Vlies

Sopro Trittschall-  
a EntkopplungsBahn

243 × 128 × 65 cm

1 150,-€*

* Cena regálového modulu bez produktov 71
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5. AbdichtenRegálový modul pre tovar v rolkách 



Lisovaná polyesterová doska, lepená syntetickou živicou, v hrúb-
kach 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm a 12 mm na izoláciu kročajového 
hluku a tepelnú izoláciu v spojení s dlažbou z keramiky a prírod-
ného kameňa, ako aj na oddelenie pnutia na kritických alebo 
deformujúcich sa podkladoch. Vhodná tiež pod kobercové krytiny, 
parkety, elastické podlahové krytiny z PVC, kaučuku, linolea a pod.

● použitie v interiéri
● s účinkom znižovania kročajového hluku
● zvýšenie pevnosti v ohybe, tepelnej izolácie a oddelenie pnutia 

pri sanácii drevených podláh
● zlepšenie tepelnej izolácie pri zle izolovaných, plávajúcich pote-

roch, resp. na kompozitných poteroch 
● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plochách, ohro-

zených zmršťovaním, ako aj na poteroch, ohrozených vznikom 
trhlín alebo na zmiešaných podkladoch 

● na vyrovnávanie úrovne dlaždíc pri pokladaní metódou dlaždica 
na dlaždicu 

● ako izolácia pod následne položenom elektrickom podlaho-
vom kúrení na zrýchlenie nárastu tepla a ako izolácia sme-
rom nadol 

● v kombinácii s alternatívnymi izoláciami pri sanácii kúpeľní 
● rýchle a jednoduché spracovanie 
● vysoký komfort chodenia a bývania
● zodpovedá skupine tepelnej vodivosti 095 pre tepelné izolácie 
● pre dopravné zaťaženie do 5 kN/m² 
● formát 60 cm × 100 cm
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 40, 41 
Skúšobný certifikátse
Spoločnosť pre výskum materiálov a skúšobný ústav pre stavebníctvo Leipzig mbH, Leipzig:
–   Určenie tepelného odporu R podľa normy EN 12 667: 
Sopro FliesenDämmPlatte 2 mm: 0,039 m² K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 4 mm: 0,042 m² 

K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 7 mm: 0,088 m² K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 9 mm: 
0,095 m² K/W, Sopro FliesenDämmPlatte 12 mm: 0,127 m² K/W 

–   Určenie tepelného odporu podľa normy EN 12 667: 
Sopro FliesenDämmPlatte 2 mm: 0,0511 W/mK, Sopro FliesenDämmPlatte 4 mm: 0,0954 W/

mK, Sopro FliesenDämmPlatte 7 mm: 0,0793 W/mK, Sopro FliesenDämmPlatte 9 mm: 
0,0950 W/mK, Sopro FliesenDämmPlatte 12 mm: 0,0944 W/mK 

–  Určenie zníženia kročajového hluku s oporou o normu EN ISO 140-8: Sopro Fliesen-
Dämm-Platte 2 mm: do 8 dB*; 4 mm/7 mm/9 mm/12 mm: do 10 dB* v zlepenom stave  
s keramickými dlaždicami a platňami 

Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297102 2 mm (100x60 cm) 285,30 15,850 Kartón (30 dosiek) 18 m² 18 m² cca 261 kg (10 kartónov = 
180 m²)

297104 4 mm (100x60 cm) 165,32 18,369 Kartón (15 dosiek) 9 m²
Tovar voľne na palete (200 dosiek)120 m²

9 m² cca 261 kg (10 kartónov = 
90 m2)297204 2.058,25 17,152 120 m2 cca 348 kg

297107 7 mm (100x60 cm) 144,66 20,092 Kartón (12 dosiek) 7,2 m²
Tovar voľne na palete (120 dosiek) 72 m²

7,2 m² cca 353 kg (10 kartónov = 
72 m2)297207 1.342,61 18,647 72 m2 cca 353 kg

297109 9 mm (100x60 cm) 142,43 23,738 Kartón (10 dosiek) 6 m²
Tovar voľne na palete (100 dosiek) 60 m²

6 m² cca 378 kg (10 kartónov = 
60 m2)297209 1.333,19 22,220 60 m2 cca 378 kg

297112 12 mm (100x60 cm) 131,48 31,305 Kartón (7 dosiek) 4,2 m²
Tovar voľne na palete (80 dosiek) 48 m²

4,2 m² cca 353 kg (10 kartónov = 
42 m2)297212 1.417,63 29,534 48 m2 cca 404 kg

* Hodnota na skúšobnom zariadení 
podľa normy EN ISO 140 8, slúžiaca na 
orientáciu. Skutočné zníženie kroča-
jového hluku v objekte sa musí zistiť 
skúšobným pokladaním a skúšobným 
meraním. 

Pozri aj systémy na znižovanie kročajového hluku a oddeľovanie na stranách 76 a 77.

Sopro FDP 558
FliesenDämmPlatte/ 
izolačná doska

Entkopplungsplatte/  
oddeľovacia doska 2 mm a 4 mm

Universal Dämm und 
Verlegeplatte/ 
univerzálna doska na izoláciu  
a pokladanie 7 mm a 9 mm 

Komfortdämmplatte/ 
komfortná izolačná doska 12 mm

   

Trittschallminderu
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Tepelný odpor:

FDP 558,  2 mm 0,039 m² K/W

FDP 558,  4 mm 0,042 m² K/W

FDP 558,  7 mm 0,088 m² K/W

FDP 558,  9 mm 0,095 m² K/W

FDP 558, 12 mm 0,127 m² K/W

Tepelná vodivosť:

FDP 558,  2 mm 0,0511 W/mK

FDP 558,  4 mm 0,0954 W/mK

FDP 558,  7 mm 0,0793 W/mK

FDP 558,  9 mm 0,0950 W/mK

FDP 558, 12 mm 0,0944 W/mK

Zníženie kročajového hluku:

FDP 558,  2 mm do 8 dB*

FDP 558,  4 mm do 10 dB*

FDP 558,  7 mm do 10 dB*

FDP 558,  9 mm do 10 dB*

FDP 558, 12 mm do 10 dB*
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Lisovaná polyesterová doska, lepená syntetickou živicou, so špeci-
álnym flísovým sendvičovým poťahom, na mimoriadne vysoké 
nároky na izoláciu kročajového hluku v spojení s dlažbou z kera-
miky a prírodného kameňa. Pre schodiskové konštrukcie vo viacpod-
lažnej bytovej výstavbe a na zle izolovaných podlahových plochách.  
Ako vystužujúca a oddeľujúca medzivrstva pri sanácii podláh  
z paluboviek, ako aj na tepelnú izoláciu pri sanácii a renovácii  
v oblasti interiérov. Tiež vhodné na izolácie voči poteru pod elek-
trickým podlahovým kúrením Sopro.

● použitie v interiéri
● v závislosti od stropnej konštrukcie zníženie kročajového 

hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až o 16 dB* 
● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plochách, ohro-

zených zmršťovaním, ako aj na poteroch, ohrozených tvorbou 
trhlín a na zmiešaných podkladoch 

● zlepšenie tepelnej izolácie pri zle izolovaných poteroch, 
resp. na kompozitných poteroch 

● pre dopravné zaťaženie až 3 kN/m² 
● nízka konštrukčná výška: hrúbka 8 mm 
● formát: 60 cm × 100 cm
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 40, 41 

Skúšobný certifikát
Spoločnosť pre výskum materiálov a skúšobný ústav pre stavebníctvo Leipzig mbH, Leipzig:
–  Určenie zníženia kročajového hluku s oporou o normu EN ISO 140-8: až o 16 dB* v zlepe-

nom stave s keramickými dlaždicami a platňami 
Licencia
–   EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297565 8 mm (100x60 cm) 134,65 44,883 Kartón (5 dosiek) 3 m² 3 m² cca 253 kg
(100 dosiek)

(20 kartónov = 
60 m2)

* Hodnota na skúšobnom zariadení 
podľa normy EN ISO 140 8, slúžiaca na 
orientáciu. Skutočné zníženie kroča-
jového hluku v objekte sa musí zistiť 
skúšobným pokladaním a skúšobným 
meraním. 

Pozri aj systémy na znižovanie kročajového hluku a oddeľovanie na stranách 76 a 77.

Drenážna rohož z HD polyetylénu a so špeciálnou tkaninou  
zo sklených vlákien vedie v spojení so Sopro DM 610 Draina-
geMörtel (pozri strana 95) k nadvihnutiu krytiny, a tým pádom  
k rýchlemu a spoľahlivému horizontálnemu odvodneniu do všet-
kých strán na balkónoch, terasách a schodiskách. Drenážna rohož 
Sopro sa pokladá voľne na flexibilné izolačné hmoty, ako napr. 
Sopro DSF® 423/523/ 623, Sopro TDS 823 alebo izolačné pásy 
podľa normy DIN 18 195, ako napr. bitúmenový izolačný pás 
SoproThene. Použiteľné aj pod malty zo syntetickej živice  
s možnosťou drenáže, namiešané zo stavebnej živice Sopro BH 
869 BauHarz (pozri strana 96) a Sopro DEK 872 DrainageE-
strichKorn (pozri strana 97).

● spoľahlivé a rýchle odvodnenie pod drenážnou maltou 
Sopro DrainageMörtel 

● pod krytiny z keramiky a prírodného kameňa 
● vysoká zaťažiteľnosť tlakom
● nízka konštrukčná výška: hrúbka cca 8 mm 
● ľahké spracovanie
● odolné voči starnutiu a deformáciám

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297654 8 mm (1x12,5 m) 225,51 18,041 Rolka (šírka 100 cm) 12,5 m²  
(cca 10 kg)

12,5 m² cca 60 kg
(6 roliek)

cca 1,05 m²/m²

Sopro TDP 565
TrittschallDämmPlatte/  
kročajová izolačná doska
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Sopro DRM 653
DrainageMatte/  
drenážna rohož

   

   

6. 

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen
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Flís z polyesterových vlákien zosilnený armovacou tkaninou,  
na vytváranie dlaždíc a platní so schopnosťou obnovenia, ako aj  
na oddeľovanie pod dlaždicami a platňami.

Oddeľovanie pnutia 
Mimoriadne vhodné ako oddeľujúca medzivrstva v kompozícii  
na kritických, nevyzretých a trhlinami ohrozených podkladoch. 
Pnutie, napr. zo zostatkového zmršťovania, vlásočnicových trhlín a 
deformácie podkladu sa tak neprenášajú na dlažbu.

Obnovenie krytín 
Obzvlášť pre oblasť vzorových panelov s dlaždicami a výstavných 
kójí, aj pri výstavbe nájomných bytov na zachovanie starých obkla-
dov na podlahách. Dlaždice sa zakladajú alebo pokladajú  
na Sopro WE flís, upevnené pomocou fixačnej pásky Sopro. V prí-
pade potreby sa dlaždice so Sopro WE flísom dajú rýchlo a čisto 
odstrániť bez toho, aby sa podklad poškodil.

● použitie v interiéri, na steny a podlahy
● v kompozícii na oddeľovanie dlaždíc a platní na nevyzretých 

cementových poteroch a betónových plochách 
● na vytváranie obnoviteľných obkladov z dlaždíc 
● s praktickou stupnicou s mierkou 
● hrúbka: cca 0,7 mm 
● formát: 1 m x 50 m
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

 
Samolepiaca páska so suchým zipsom na bezpečnú fixáciu Sopro 
WE flísu ako obnovovacieho flísu na steny a podlahy, v oblasti inte-
riérov.

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297660 1 x 50 m 362,33 7,247 Rolka (100 cm breit) 50 m² 50 m² cca 180 kg
(24 roliek)

297661 25 m 53,77 2,151 Rolka (šírka 50 mm) 25 m
(24 roliek v kartóne)

25 m

Sopro Fixier-Band
samolepiaca páska so suchým 
zipsom

Sopro WEV 579
Wiederaufnahme-und 
EntkopplungsVlies/ 
flís na obnovovanie a  
oddeľovanie 
cca 0,7 mm 

   

   

Tkanina zo sklenených vlákien, odolná voči zásadám, obalená 
plastom, na usadenie do omietok, tmelov, malty pre tenké lôžko  
a izolačných hmôt. Na zosilnenie a na zvýšenie stability pred 
trhlinami a dynamickej tuhosti pri kritických podkladoch. 
Pri použití Sopro FliesenDämmPlatten, Sopro Trittschall-
Dämm-Platte alebo Sopro Trittschall- und EntkopplungsBahn na 
zosilnenie styčných plôch dosiek alebo pásov, resp. pripojenia  
k stavebným dielcom.

● veľkosť oka: 4,0 mm × 4,5 mm
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298130 50 m2 73,88 1,478 Rolka (100 cm breit) 50 m 30 roliek cca 1,1 m/m2

Sopro AR 562
armovanie

   

   

NOVÉ
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Samolepiaca okrajová izolačná páska z polyetylénovej penovej 
hmoty s uzatvorenými bunkami a kašírovaná flísom. Jednoduché a 
bezpečné spracovanie. Pre oblasť pripojenia podlaha/ stena na 
zabránenie premostenia malty. V spojení s lepidlami na dlaždice 
Sopro a samonivelačnými podlahovými tmelmi Sopro, ako aj 
montážou Sopro FliesenDämmPlatte, Sopro TrittschallDämmPlatte 
a Sopro Trittschall a EntkopplungsBahn.

● jednoduché a bezpečné spracovanie
● zabraňuje prechodu hluku a nútenému pnutiu pri prípojných 

škárach podlahy/ steny 
● jednoduché a bezpečné formovanie rohov
● vysoká priľnavosť na čistých podkladoch
● použitie v interiéri a exteriéri
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 40

Rozmery: výška 50 mm, hrúbka 5 mm, 40 mm lepiaci flís

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297960 208,27 2,083 Kartón (4 rolky á 25 m) 100 m 100 m 48 kartónov
(cca 35 kg)

Pás z gumeného granulátu na báze recyklátu na zlepšenie hod-
noty kročajového hluku pri veľmi nízkej konštrukčnej výške 
pod keramickými dlaždicami a platňami. 
Pokladá sa styčnými plochami s flexibilnými lepidlami Sopro do 
tenkého alebo tekutého lôžka na existujúci podklad. Použiteľné aj 
ako oddeľujúca medzivrstva pri sanácii a pri novostavbách, ako aj 
na teplovodné podlahové kúrenie. 

● použitie v interiéri
● v závislosti od stropnej konštrukcie zníženie kročajového 

hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až o 17 dB* 
● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plochách, ohro-

zených zmršťovaním, ako aj na poteroch, ohrozených trhlinami 
alebo na zmiešaných podkladoch 

● zlepšenie tepelnej izolácie pri zle izolovaných poteroch, 
resp. na kompozitných poteroch 

● odolné voči zásadám
● pre dopravné zaťaženie do 3 kN/m²
● veľmi nízka konštrukčná výška: hrúbka 3 mm 
● nízka plošná hmotnosť: cca 3,1 kg/m² 
● formát: 1 m × 10 m
Skúšobný certifikát
Stredisko merania hluku a tepla Aachen:
–  Určenie zníženia kročajového hluku s oporou o normu EN ISO 140-8: až o 17 dB* v zlepe-

nom stave s keramickými dlaždicami a platňami 
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297664 162,65 16,265 Rolka (šírka 100 cm) 10 m² 10 m2

* Hodnota na skúšobnom zariadení 
podľa normy EN ISO 140 8, slúžiaca na 
orientáciu. Skutočné zníženie kroča-
jového hluku v objekte sa musí zistiť 
skúšobným pokladaním a skúšobným 
meraním. 

Sopro TEB 664
Trittschall- und 
EntkopplungsBahn/ 
pás na kročajovú izoláciu  
a oddeľovanie  
3mm
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Sopro RDS 960
RandDämmStreifen/ 
okrajová izolačná páska 

   

   

75

6. Kročajová izolácia • Rozdeľovače

6.
 K

ro
ča

jo
vá

 iz
ol

ác
ia

 
Ro

zd
eľ

ov
ač

e

6. Kročajová izolácia • Rozdeľovače



Vlastnosti Podklad Hrúbka Použitie Formát Hmotnosť Zníženie kročajo-
vého hluku

Tepelná vodivosť Tepelný odpor

Sopro FDP 558 ● zvýšenie pevnosti v ohybe, tepelnej izolácie a odde-
ľovania pnutia pri sanácií drevených podláh** 

● v závislosti od konštrukcie stropu zníženie kročajové-
ho hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až 
o 10 dB* (v závislosti od hrúbky dosky) 

● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plo-
chách, ohrozených zmršťovaním, ako aj na potre-
roch, ohrozených trhlinami alebo na zmiešaných 
podkladoch 

● ako izolácia pod dodatočne položeným elektrickým 
podlahovým kúrením 

● v kombinácii s kompozitnými izoláciami pri sanácii 
kúpeľní 

● pre dopravné zaťaženie do 5 kN/m2

Betón, cementové potery, vápenno-cementové potery 
(anhydritové potery), omietky a plne vyškárované murivo, 
liaty asfalt, staré Terazzo krytiny, dlaždice, ako aj drevo-
trieskové dosky** a palubovka** 

2 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 0,8 kg/m² do 8 dB* 0,0511 W/mK 0,039 m² K/W

4 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 2,9 kg/m² do 10 dB* 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

7 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 4,5 kg/m² do 10 dB* 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

9 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 6,3 kg/m² do 10 dB* 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

**s výnimkou Sopro FDP 558 2 mm a 4 mm
 12 mm ● interiéry

● steny, podlahy
60 cm × 100 cm cca 8,4 kg/m² do 10 dB* 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565 ● v závislosti od konštrukcie stropu zníženie kročajové-
ho hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až 
o 16 dB*

● oddelenie kritických podkladov
● tepelná izolácia
● nízka konštrukčná výška
● aj pod parkety, laminát, koberce a PVC 
● pre dopravné zaťaženie do 3 kN/m²

Betón, cementové potery, vápenno-cementové potery 
(anhydritové potery), omietky a plne vyškárované murivo, 
liaty asfalt, staré Terazzo krytiny, dlaždice, ako aj drevo-
trieskové dosky a palubovka.

8 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 4,2 kg/m² do 16 dB* 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664 ● v závislosti od konštrukcie stropu zníženie kročajové-
ho hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až 
o 17 dB*

● oddelenie kritických podkladov
● tepelná izolácia
● veľmi nízka konštrukčná výška
● pre dopravné zaťaženie do 5 kN/m2

Cementové potery, vápenno-cementové potery (anhy-
dritové potery), potery z liateho asfaltu, suché potery; 
betón, pórobetón a ľahčený betón, duté podlahy; staré 
krytiny z Terazzo, keramiky, prírodného kameňa a umelé-
ho kameňa; vyhrievané podlahové konštrukcie; parkety, 
drevotrieskové dosky a palubovka, ako aj PVC a linoleum 
v interiéroch. Drevené podklady musia byť tvarovo stále a 
bez ohýbania. 

3 mm ● interiéry
● steny, podlahy

1 m × 10 m cca 3,1 kg/m² do 17 dB* 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579 ● pre vytvorenie obnoviteľných obkladov z dlaždíc 
● s praktickou stupnicou 

Potery, omietky, sadrokartón, pórobetón, parkety, palu-
bovka, drevotrieskové dosky, keramika, prírodný kameň, 
PVC a linoleum v interiéroch. 

0,7 mm ● interiéry
● steny, podlahy

1 m × 50 m cca 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB® 640 ● neprepúšťa vodu
● oddeľujúca
● flexibilná a premosťujúca trhliny
● odolná voči zásadám
● odolná voči starnutiu a nehnijúca
● ľahké a rýchle spracovanie
● s praktickou stupnicou
● veľmi nízka konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3 m starý; cementové; 
vápenno-cementové potery (anhydritové a anhydritové 
liate potery); z liateho asfaltu; suché potery; vyhrievané 
podlahové konštrukcie (cementové a vápenno-cemen-
tové potery); staré, pevné krytiny z keramiky, prírodného 
kameňa, Terazzo alebo umelého kameňa; sadrokartónové 
panely, sadrokartónové a sadrové vláknité dosky; plne 
vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietkové a 
murivové pojivá; cementová omietka; vápenno-cemento-
vá omietka; sadrová omietka; panely z tvrdenej peny. 

0,4 mm ● interiéry
● steny, podlahy

1 m × 30 m cca 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB® plus 639 ● neprepúšťa vodu 
● oddeľujúca pnutie a vysoko zaťažiteľná 
● flexibilná a premosťujúca trhliny
● špeciálne pre balkóny a terasy a pre pokladanie veľ-

koformátovej jemnej kameniny 
● odolná voči zásadám 
● odolná voči starnutiu a nehnijúca
● ľahké a rýchle spracovanie
● s praktickou stupnicou
● veľmi nízka konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3 mesiace starý; cemento-
vé potery; vápenno-cementové potery (anhydritové a 
anhydritové liate potery); potery z liateho asfaltu; suché 
potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové 
a vápenno-cementové potery); staré, pevné krytiny z 
keramiky, prírodného kameňa, Terazzo alebo umelého 
kameňa; sadrokartónové panely, sadrokartónové a sadro-
vé vláknité dosky; plne vyškárované murivo (nie zmie-
šané murivo); omietkové a murivové pojivá; cementová 
omietka; vápenno-cementová omietka; sadrová omietka; 
panely z tvrdenej peny. 

1,1 mm ● interiéry,  
exteriéry,

● steny, podlahy

1 m × 15 m cca 0,43 kg/m² – – –

* Hodnota na skúšobnom zariadení podľa normy EN ISO 140 8 slúži na orientáciu.  
Skutočné zníženie kročajového hluku v objekte sa musí zistiť skúšobným pokladaním a skúšobným meraním 76 Obkladová technika
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Vlastnosti Podklad Hrúbka Použitie Formát Hmotnosť Zníženie kročajo-
vého hluku

Tepelná vodivosť Tepelný odpor

Sopro FDP 558 ● zvýšenie pevnosti v ohybe, tepelnej izolácie a odde-
ľovania pnutia pri sanácií drevených podláh** 

● v závislosti od konštrukcie stropu zníženie kročajové-
ho hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až 
o 10 dB* (v závislosti od hrúbky dosky) 

● oddelenie pnutia na nevyzretých betónových plo-
chách, ohrozených zmršťovaním, ako aj na potre-
roch, ohrozených trhlinami alebo na zmiešaných 
podkladoch 

● ako izolácia pod dodatočne položeným elektrickým 
podlahovým kúrením 

● v kombinácii s kompozitnými izoláciami pri sanácii 
kúpeľní 

● pre dopravné zaťaženie do 5 kN/m2

Betón, cementové potery, vápenno-cementové potery 
(anhydritové potery), omietky a plne vyškárované murivo, 
liaty asfalt, staré Terazzo krytiny, dlaždice, ako aj drevo-
trieskové dosky** a palubovka** 

2 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 0,8 kg/m² do 8 dB* 0,0511 W/mK 0,039 m² K/W

4 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 2,9 kg/m² do 10 dB* 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

7 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 4,5 kg/m² do 10 dB* 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

9 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 6,3 kg/m² do 10 dB* 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

**s výnimkou Sopro FDP 558 2 mm a 4 mm
 12 mm ● interiéry

● steny, podlahy
60 cm × 100 cm cca 8,4 kg/m² do 10 dB* 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565 ● v závislosti od konštrukcie stropu zníženie kročajové-
ho hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až 
o 16 dB*

● oddelenie kritických podkladov
● tepelná izolácia
● nízka konštrukčná výška
● aj pod parkety, laminát, koberce a PVC 
● pre dopravné zaťaženie do 3 kN/m²

Betón, cementové potery, vápenno-cementové potery 
(anhydritové potery), omietky a plne vyškárované murivo, 
liaty asfalt, staré Terazzo krytiny, dlaždice, ako aj drevo-
trieskové dosky a palubovka.

8 mm ● interiéry
● steny, podlahy

60 cm × 100 cm cca 4,2 kg/m² do 16 dB* 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664 ● v závislosti od konštrukcie stropu zníženie kročajové-
ho hluku pod keramickými dlaždicami a platňami až 
o 17 dB*

● oddelenie kritických podkladov
● tepelná izolácia
● veľmi nízka konštrukčná výška
● pre dopravné zaťaženie do 5 kN/m2

Cementové potery, vápenno-cementové potery (anhy-
dritové potery), potery z liateho asfaltu, suché potery; 
betón, pórobetón a ľahčený betón, duté podlahy; staré 
krytiny z Terazzo, keramiky, prírodného kameňa a umelé-
ho kameňa; vyhrievané podlahové konštrukcie; parkety, 
drevotrieskové dosky a palubovka, ako aj PVC a linoleum 
v interiéroch. Drevené podklady musia byť tvarovo stále a 
bez ohýbania. 

3 mm ● interiéry
● steny, podlahy

1 m × 10 m cca 3,1 kg/m² do 17 dB* 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579 ● pre vytvorenie obnoviteľných obkladov z dlaždíc 
● s praktickou stupnicou 

Potery, omietky, sadrokartón, pórobetón, parkety, palu-
bovka, drevotrieskové dosky, keramika, prírodný kameň, 
PVC a linoleum v interiéroch. 

0,7 mm ● interiéry
● steny, podlahy

1 m × 50 m cca 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB® 640 ● neprepúšťa vodu
● oddeľujúca
● flexibilná a premosťujúca trhliny
● odolná voči zásadám
● odolná voči starnutiu a nehnijúca
● ľahké a rýchle spracovanie
● s praktickou stupnicou
● veľmi nízka konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3 m starý; cementové; 
vápenno-cementové potery (anhydritové a anhydritové 
liate potery); z liateho asfaltu; suché potery; vyhrievané 
podlahové konštrukcie (cementové a vápenno-cemen-
tové potery); staré, pevné krytiny z keramiky, prírodného 
kameňa, Terazzo alebo umelého kameňa; sadrokartónové 
panely, sadrokartónové a sadrové vláknité dosky; plne 
vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietkové a 
murivové pojivá; cementová omietka; vápenno-cemento-
vá omietka; sadrová omietka; panely z tvrdenej peny. 

0,4 mm ● interiéry
● steny, podlahy

1 m × 30 m cca 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB® plus 639 ● neprepúšťa vodu 
● oddeľujúca pnutie a vysoko zaťažiteľná 
● flexibilná a premosťujúca trhliny
● špeciálne pre balkóny a terasy a pre pokladanie veľ-

koformátovej jemnej kameniny 
● odolná voči zásadám 
● odolná voči starnutiu a nehnijúca
● ľahké a rýchle spracovanie
● s praktickou stupnicou
● veľmi nízka konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3 mesiace starý; cemento-
vé potery; vápenno-cementové potery (anhydritové a 
anhydritové liate potery); potery z liateho asfaltu; suché 
potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové 
a vápenno-cementové potery); staré, pevné krytiny z 
keramiky, prírodného kameňa, Terazzo alebo umelého 
kameňa; sadrokartónové panely, sadrokartónové a sadro-
vé vláknité dosky; plne vyškárované murivo (nie zmie-
šané murivo); omietkové a murivové pojivá; cementová 
omietka; vápenno-cementová omietka; sadrová omietka; 
panely z tvrdenej peny. 

1,1 mm ● interiéry,  
exteriéry,

● steny, podlahy

1 m × 15 m cca 0,43 kg/m² – – –
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Šamotová malta z prírodných surovín. Tuhne keramicky. Na muro-
vanie, resp. vymurovanie ohnísk a kanálov kúrenárskych ply-
nov v kachliach, kozuboch, vykurovacích vložkách, sporákoch, 
peciach na pečenie, griloch, ako aj na opravy chybných miest  
v šamotových výstelkách do hĺbky 5 mm.

● použitie v interiéroch a v zastrešených exteriéroch
● tepelná odolnosť: do +1300 °C
● absorbuje tepelné pnutie

Biela cementová rýchlotvrdnúca jemnozrnná omietková malta 
zosilnená vláknami z prírodných minerálnych surovín.  
Pre všetky omietacie práce na krboch, kachliach, sporákoch a pále-
ných systémoch. Na vytvorenie hladkých alebo štruktúrovaných 
povrchov. Na omietanie krycej platne a sokla kachlí.  
Spĺňa požiadavky podľa EN 998 1 CR, CS I, W1.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● jednovrstvová a dvojvrstvová omietka
● krycia a spodná omietka
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230530 65,53 2,621 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg

230531 14,96 2,992 Vedro 5 kg 6 5 kg 360 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230546 40,25 1,610 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro FM 436
Feuerstellenmörtel/ 
malta pre ohniská

   

   

Sopro HPF 942
HafnerPutz Fein/ 
hrnčiarska omietka jemná

   

   

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.. 79

7. Stavba krbov a pecí



Biologicky odbúrateľný univerzálny čistiaci prostriedok bez 
fosfátov a rozpúšťadiel na znečistenia každého druhu na keramic-
kých obkladoch, kove, plastoch každého druhu a pod.

● silné rozpúšťanie nečistôt
● biologicky odbúrateľný
● použitie v interiéri a exteriéri
 
Odporúčaný čistiaci produkt v zozname RK a RE.

Sopro BR 711
Bio-Intensiv-Reiniger/ 
biologický intenzívny čistič

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298721 94,36 18,872 Kanister 5 l 5 l 480 kg cca 20 m²/l

298710 89,63 22,408 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg

298711 102,07 25,518 Kartón (4 sprejové fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

276 kg

298724 67,35 16,838 Kartón (4 sprejové fľaše à 0,5 l) 4 ks
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(2 l)

240 kg

Špeciálny čistič na odstraňovanie nečistôt z oleja, tuku, vosku 
na keramických obkladoch, betónových plochách, ostatných mine-
rálnych podkladoch, plochách z opracovaného a umelého kameňa 
a pod.

● rozpúšťa a umožňuje umytie vodou
● pripravený na použitie
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298715 60,58 15,145 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

432 kg 7 - 15 m²/l

Sopro WE 715
Öl- und Wachs-Entferner/ 
odstraňovač oleja a vosku

Hotový alkalický čistič s aktívnymi čistiacimi látkami, ako aj špeci-
álnymi doplnkovými látkami na rozpúšťanie tukov a nečistôt. 
Odstraňuje rýchlo, bez námahy a účinne sadze a pripálené zvyšky. 
Pre sklá krbov a pecí, sklá mikrovlnných rúr, grilov a pecí na peče-
nie, varné polia Ceran® a všetky druhy ohňovzdorného skla.

● silné odstraňovanie sadzí 
● použitie v interiéri a exteriéri
● s dlhodobým účinkom
● pre všetky ohňovzdorné sklá
● pre varné polia Ceran®

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298745 72,72 18,180 Kartón (4 sprejové fľaše à 0,5 l) 4 ks
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

184 kg cca 15 m²/l

Sopro KR 633
Kaminglas-Reiniger/ 
čistič krbového skla

Špeciálny čistič na čistenie a dezinfekciu kúpeľní, spŕch, bazénov, 
toaliet, vydláždených pracovných a sociálnych priestorov.

● samoleštiaci, bez dodatočného leštenia
● použitie v interiéri a exteriéri
● biologicky odbúrateľný
● nenapáda elastické škárovacie a izolačné hmoty
● vysoká hospodárnosť vďaka maximálnemu čistiacemu  

účinku

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298716 47,07 11,768 Kartón (4 sprejové fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

276 kg 15 - 30 m²/l

Sopro SR 716
Sanitär-Reiniger/ 
sanitárny čistič

80 Technika obkladania
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Všestranne použiteľný, vodou riediteľný čistiaci koncentrát  
na základné čistenie silne znečistených krytín a na občasné čis-
tenie silne namáhaných krytín.

● odstraňuje olejové a tukové nečistoty, vosk, decht, zvyšky pro-
striedkov na ošetrovanie a pod.

● pre krytiny z keramiky, prírodného a umelého kameňa 
● na predbežné čistenie pri pokladaní metódou dlaždica na 

dlaždicu
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298702 64,50 12,900 Kanister 5 l 5 l 528 kg 10 - 50 m²/l

298701 57,27 14,318 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg

Sopro GR 701
Grundreiniger/  
základný čistič

Pre keramické obklady

Veľmi výdatný ekologický koncentrát na čistenie a ošetrovanie 
pre keramické dlaždice a platne, tehlové dlaždice, hlinené a zvoniv-
kové platne, umelý kameň a Terrazzo.

● čistí a ošetruje v jednom pracovnom kroku
● na trvalé používanie
● neextrahuje, nevytvára vrstvy 
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298707 47,68 11,920 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg do 1 000 m2/l

Sopro WP 707
Wischpflege/  
prostriedok na stieranie

Špeciálne impregnácia pre ošetrovanie podlahových krytím  
a obkladov stien z nasiakavých a tým pádom na škvrny citlivých 
dlaždíc z hrubej keramiky (Cotto, zvonivka a pod.), ako aj prírod-
ného kameňa, ako napr. mramor, vápenec a žula, bez tvorby škvŕn.

● odpudzuje vodu, oleje a tuky
● odolné voči UV žiareniu, neblednúce
● použitie v interiéri a exteriéri
 
Upozornenie: 
Obklady ošetrujte až po úplnom zaschnutí (spravidla 4 - 6 týždňov 
po položení)!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298714 158,82 39,705 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

384 kg 5 - 15 m²/l

Sopro FS 714
Fleckstopp/  
prostriedok na zabránenie  
tvorby škvŕn
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Koncentrát na čistenie a ošetrovanie na priebežnú starostlivosť 
o normálne znečistené krytiny z jemnej kameniny. Uvoľňuje a 
odstraňuje všeobecné nečistoty, ľahké povlaky z oleja a tukov, 
odreté zvyšky z gumy a topánok bez tvorby šmúh.

● čistí a ošetruje v jednom pracovnom kroku
● na trvalé používanie
● nevytvára vrstvy
● vyčistené plochy sú pri pravidelnom používaní krajšie a 

odolnejšie 
● biologicky odbúrateľné, bez obsahu rozpúšťadiel
● použitie v interiéri a exteriéri

Koncentrovaný vysoko aktívny kyslý čistič na odstraňovanie 
zvyškov cementových šmúh, usadenín hrdze a vápnika, zvyškov 
tukov a saponátov, všeobecného znečistenia a usadenín, ako aj 
vykvetania rôzneho druhu na všetkých povrchoch bez senzibility 
voči kyselinám, ako napr. dlaždice, zvonivkové, tehlové, hlinené a 
Cotto platne, vymývaný betón, opracovaný kameň (žula), plasty, 
syntetickou živicou lepené dlaždice a platne, chróm a ušľachtilá 
oceľ a pod. 

● obzvlášť vhodné na záverečné čistenie stavby pri normál-
nom znečistení 

● prednostne použiteľné v oblasti interiérov
● bez obsahu kyseliny soľnej, nevytvára korozívne výpary 

Uvoľňuje a odstraňuje povlaky z oleja a tukov, odreté zvyšky  
z gumy a topánok, vrstvy polymérov a vosku, samoleštiace 
emulzie, nepoddajné škvrny a pod. z plôch z jemnej kameniny. 
Na pravidelné čistenie silne namáhaných povrchov a na občasné 
základné čistenie.

● biologicky odbúrateľné
● bez obsahu rozpúšťadiel
● veľmi výdatné
● použiteľné aj v čistiacich automatoch
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298708 47,68 11,920 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg do 1 000 m2/l

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298718 41,60 10,400 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg 10 - 15 m²/l

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298713 57,78 14,445 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg 5 - 15 m²/l

Sopro FPR 708
Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger/ 
ošetrujúci čistič na jemnú  
kameninu

Sopro ZE 718
Zementschleier-Entferner Innen/ 
odstraňovač cementových šmúh 
pre interiér

Sopro FIR 713
Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger/ 
intenzívny čistič na jemnú  
kameninu

Pre obklady z jemnej kameniny
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Impregnácia špeciálne pre obklady z jemnej kameniny, zabez-
pečujúca dlhodobú ochranu pred škvrnami z vody, oleja tuku a 
iných nečistôt.

● uľahčuje starostlivosť, nevytvára lesk
● obzvlášť pri novo položených alebo leštených plochách 
● so špeciálnymi prísadami, odpudzujúcimi oleje a tuky 
● použitie v interiéri a exteriéri
 
Upozornenie: 
Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týždňov po 
položení)!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298719 120,72 30,180 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

384 kg 20 - 30 m2/l

Sopro FFS 719
Feinsteinzeug-Fleckstopp/  
stop tvorbe škvŕn  
na jemnej kamenine

Priehľadná impregnácia špeciálne pre obklady z mramoru, prí-
rodného a umelého kameňa. Poskytuje dlhodobú ochranu pred 
škvrnami z oleja, tuku a vody.

● na ochranu pred tvorbou škvŕn a na uľahčenie starostlivosti 
● odolné voči UV žiareniu, neblednúce
● použitie v interiéri a exteriéri
 
Upozornenie: 
Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týždňov po 
položení)!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298704 158,82 39,705 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

384 kg 5 - 15 m²/l

Sopro NFS 704
Naturstein-Fleckstopp/  
stop tvorbe škvŕn  
na prírodnom kameni  

Pre obklady z prírodného kameňa

Špeciálny produkt na zvýraznenie prirodzenej farby a štruk-
túry obkladov z prírodného kameňa, ktoré majú vyblednutý a bez-
farebný vzhľad, alebo sa farebne majú prispôsobiť leštenej ploche.

● pre nasiakavé, porézne prírodné a umelé kamene a mramor 
● oživuje prirodzenú farbu a štruktúru
● povrchy odpudzujú vodu a nečistoty
● nevytvára lesk
● použitie v interiéri a exteriéri
 
Upozornenie: 
Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týždňov po 
položení)!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298725 87,22 17,444 Kanister 5 l 5 l 432 kg cca 10 m²/l

298705 89,44 22,360 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

432 kg

Sopro NFV 705
Naturstein-Farbvertiefer/  
zvýraznenie farby  
prírodného kameňa
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Ekologický koncentrát na čistenie a starostlivosť pre všetky 
obklady z mramoru, prírodného a umelého kameňa, poskytujúci 
výhody všade tam, kde sa kladie dôraz na rýchle čistenie a dlho 
trvajúcu starostlivosť v jednom pracovnom kroku.

● nevytvára vrstvy, neextrahuje
● na trvalé používanie
● biologicky odbúrateľné
● použitie v interiéri a exteriéri

Doplnková impregnácia neopracovaných, nasiakavých obkla-
dov z Cotto, terakoty, hliny, tehlovej hliny, kachličiek a podob-
ných obkladov, obzvlášť v oblastiach, citlivých na tvorbu škvŕn, ako 
napr. kuchyňa a jedáleň.

● pri nasiakavých povrchoch zabezpečuje maximálnu ochranu 
pred tvorbou škvŕn 

● nanáša sa vždy pred konečnou úpravou krycím voskom Sopro 
pre Cotto 

● bez obsahu rozpúšťadiel
● použitie v interiéri

Impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel, uľahčujúca pri škárovaní 
čisté omytie škárovacej hmoty z platní z Cotto, terakoty, hliny, teh-
lovej hliny.

● chráni nasiakavé obklady pred znečistením škárovacou 
hmotou

● zabezpečuje vysokú bočnú priľnavosť škárovacej hmoty
● biologicky odbúrateľné
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298706 47,68 11,920 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg do 1 000 m2/l

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298736 133,64 33,410 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg 10 - 15 m²/l

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298737 45,96 11,490 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg 5 - 10 m²/l

Sopro NWP 706
Naturstein-Wischpflege/  
starostlivosť o prírodný kameň

Sopro CE 736
Cotto-Extraschutz/  
extra ochrana Cotto

Sopro CA 737
Cotto-Ausfughilfe/  
škárovací prípravok pre Cotto

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom

Pre obklady z Cotto
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom

Ošetrujúci koncentrát pre príležitostné občerstvenie platní  
z Cotto, terakoty, hliny a tehlovej hliny.

● spôsobuje farebnejší, čerstvejší vzhľad obkladov
● zvyšuje ochranný účinok pri voskovaných povrchoch
● použitie v interiéri

Hotový vosk pre samoleštiacu, trvalú ochranu platní z Cotto, 
terakoty, hliny, tehlovej hliny, ako aj podobných obkladov. Tiež 
vhodné pre od výroby ošetrené alebo navoskované platne Cotto.

● zintenzívňuje prirodzene svetlú štruktúru farby
● veľmi odolné voči oteru
● bez obsahu rozpúšťadiel
● použitie v interiéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298738 93,32 23,330 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg cca 20 m2/l

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298742 89,56 22,390 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

480 kg cca 10 m2/l pri
dvojitom nanesení

Sopro CP 738
Cotto-Pflegemilch/  
ošetrujúce mlieko pre Cotto

Sopro CD 742
Cotto-Deckwachs/  
krycí vosk pre Cotto 

Spotreba: 
Postačuje na 5-10 m²/l pri mäkkých hlinených 
platniach, španielskych a francúzskych dru-
hoch Cotto (2x naniesť); na 10-15 m²/l  
pri talianskom Cotto alebo florentskom, ako aj  
pri vopred impregnovaných, ošetrených  
alebo navoskovaných povrchoch.

Koncentrovaný extra silný kyslý čistič na odstraňovanie cemen-
tových šmúh, zvyškov vápna a malty, ako aj vykvetania a odolných 
nečistôt na všetkých povrchoch, odolných voči kyselinám, ako 
napr. keramické dlaždice a platne, zvonivka, mozaika, žula, Cotto, 
ako aj prírodný a umelý kameň. Pre použitie v oblasti exteriéru.  
V interiéroch odporúčame Sopro odstraňovač cementových šmúh 
pre interiéry (viď strana 82).

● extra silný a rýchlo účinkujúci 
● pre prvotné čistenie novo položených obkladov stien a podláh 

na stavbe 
● len pre použitie v exteriéri
 
Upozornenie: 
Vznikajúce výpary môžu mať korozívny účinok. 
Dodržiavajte koncentráciu pre použitie.

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298700 46,56 9,312 Kanister 5 l 5 l 528 kg 5 - 15 m²/l

298703 41,58 10,395 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg

Sopro ZA 703
Zementschleier-Entferner Außen/ 
odstraňovač cementových šmúh 
pre exteriér

Pre oblasť exteriéru
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Reoxidujúci čistič kameňa s obsahom kyseliny so špeciálnymi 
zložkami na ochranu pred hrdzou, na odstraňovanie hrdze. Na 
čistenie prírodného kameňa s obsahom železa, ako aj na odstraňo-
vanie hrdze a hrdzavého sfarbenia podkladov, odolných voči kyse-
linám. 
Vhodný aj proti hrdzavým škvrnám na umelom kameni, spôsobe-
ným zhrdzavením klincov alebo železných dielov a pod.

● silné odstraňovanie hrdze 
● s dlhodobým účinkom
● chráni pred novým napadnutím hrdzou
● použitie v interiéri a exteriéri

Silne účinkujúci čistič s obsahom kyselín na odstraňovanie 
vykvetania, zvyškov malty, inkrustácií, zvyškov betónu a všeobec-
ných nečistôt na všetkých povrchoch, odolných voči kyselinám, 
ako napr. prírodný a umelý kameň, múry, terasy, fasády, zvonivka, 
dlaždice a pod. 
Zrieďte s vodou v závislosti od použitia.

● silné čistenie
● extra silný koncentrát
● po dobe účinkovania ešte opláchnite vodou 
● bez obsahu rozpúšťadiel
● použitie v exteriéri

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298743 64,29 16,073 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

576 kg 7 - 15 m²/l

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298744 83,23 20,808 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len 4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg 30 - 50 m²/l

Sopro RU 632
Rostumwandler/  
odstraňovač hrdze

Sopro KA 631
Kraftreiniger Außen/  
silný čistič pre exteriér

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom

Hotový špeciálny produkt na občerstvenie farebného odtieňa 
a prehĺbenie štruktúry farby pri matných, neglazovaných plat-
niach z hliny a zvonivky, tehlových dlaždiciach a podobných negla-
zovaných keramických plochách na steny a podlahy.

● nevytvára povlak a lesk 
● uľahčuje ošetrovanie a zabraňuje tvorbe škvŕn 
● pre použitie v interiéri a v zastrešenom exteriéri 
 
Upozornenie: 
Obklady ošetrujte až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týždňov 
po položení)!

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298712 67,12 13,424 Kanister 5 l 5 l 432 kg 5 - 10 m²/l

298709 58,84 14,710 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

432 kg

Sopro KL 709
Klinkeröl/  
zvonivkový olej
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Odmerné vedro s 10 l stupnicou na odmeranie množstva vody.Messeimer
odmerné vedro 10 litrov

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298610 8,39 jednotlivo 1 ks

Univerzálna špongia na čistenie dlaždíc a náradia a pod.Universal- 
Handschwamm
univerzálna špongia

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298609 5,30 jednotlivo (125 ks v kartóne) 1 ks

Valček s krátkym vlasom, odolný voči rozpúšťadlám, na nanášanie 
základných náterov Sopro MultiGrund a Sopro Epoxidharz. 
Šírka 25 cm, dĺžka vlasu 8 mm

KurzflorRolle
valček s krátkym vlasom

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298515 26,77 jednotlivo 1 ks

Vedro na namiešanie Sopro lepidiel na dlaždice, škárovacie hmoty, 
tmele, potery a pod. z tvarovo stáleho plastu s objemom 30 l.

Anmischeimer
vedro na namiešanie 30 litrov 
červené

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298601 14,54 jednotlivo 1 ks

Štandardný program
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Padbrett
doska s hubkou 
so suchým zipsom

Abwaschpad grob
umývacia hubka veľká modrá

Abwaschpad fein
umývacia hubka jemná biela

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298503 Doska s hubkou  
so suchým zipsom

33,85 jednotlivo (20 ks v kartóne) 1 ks

298504 Hubka veľká modrá 11,63 jednotlivo (30 ks v kartóne) 1 ks

298505 Hubka jemná biela 11,63 jednotlivo (30 ks v kartóne) 1 ks

Veľmi silne nasiakavá viskózna hubka na prípravné umytie a umytie 
dočista pri škárovacích hmotách Sopro z epoxidovej živice, ako 
napr. Sopro FugenEpoxi.

Viskose-Schwamm
viskózna hubka

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298506 8,14 jednotlivo (80 ks v kartóne) 1 ks

Špeciálna škárovacia doska na škárovanie škár z epoxidovej živice, 
ako napr. Sopro FugenEpoxi.

Specialfugscheibe
špeciálna škárovacia doska  
pre epoxid

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298508 52,60 jednotlivo 1 ks
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● na namiešanie 2-6 kg hmoty Soprodur® MikroHohlraumschläm-
me

● s fixačnou úchytkou na nasadenie na vedro Soprodur® 
● so špeciálnym miešacím kotúčom
● potrebná je vŕtačka 1/2“ 20 UNF s krčkom vretena 43 mm podľa 

Európskej normy, minimálne otáčky > 2000 ot./min

Profi- 
Anmischvorrichtung 

profesionálne miešacie zariadenie

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298911 694,82 jednotlivo 6 1 ks

Na nanášanie hmoty Soprodur® MikroHohlraumSchlämme do vŕta-
cích otvorov s priemerom 2-6 mm.

Súprava (2 prítlačné hrdlá, 1 sacie hrdlo, 2 hadice, 2 adaptéry, 
1 uzáver)

Handspritze
ručná striekačka

Verschleißteilset  
für Handspritze 

súprava spotrebných dielov  
pre ručnú striekačku

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298903 128,06 jednotlivo 6 1 ks

298904 67,68 Súprava6
(2 prítlačné hrdlá, 1 sacie hrdlo,
2 hadice, 1 biely a žltý adaptér,
1 uzáver)

1  
súprava

Na lisovanie hmoty Soprodur® MicroHohlraumSchlämme nízkotla-
kovou metódou pre vŕtacie otvory 6-8 mm.

(1 vstupný tesniaci piest, 1 výstupný tesniaci piest, tesniace krúžky, 
O-krúžky)

Injektionspresse 
injekčný lis

Verschleißteilset  
für Injektionspresse
súprava spotrebných dielov  
pre injekčný lis

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298905 1 248,96 jednotlivo 6 1 ks

298910 130,44 Súprava6
(1 vstupný tesniaci piest, 1 výstupný tes-
niaci piest, 6 O-krúžkov, mazivo)

1  
súprava

Prístrojová technika Soprodur®

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku. 89
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Sopro  
paker na dlaždice

Sopro  
paker na maltu

dlaždica

lepidlo na dlaždice/ 
vyrovnávacia vrstva

tesniaca hmoždinka

poter

betónová pätka/
spodná konštrukcia

injekcia tesniaci 
krúžok

injekcia tesniaci 
krúžok

dlaždica

kontaktná vrstva

tesniaca  
hmoždinka

malta

Výber správneho pakra

Súprava (10 pakrov, 10 uzáverov, 20 hmoždiniek)Fliesenpacker
paker na dlaždice 6 mm

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298906 163,67 Súprava 6
(10 pakrov, 10 uzáverov, 20 hmoždiniek)

1  
súprava

Súprava (10 pakrov, 10 uzáverov, 20 hmoždiniek)

Súprava (10 pakrov, 10 uzáverov, 20 hmoždiniek)

Mörtelpacker 
paker na maltu 6 mm 

Mörtelpacker 
paker na maltu 8 mm

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298907 152,28 Súprava6
(10 pakrov, 10 uzáverov, 20 hmoždiniek)

1  
súprava

298909 153,70 Súprava6
(10 pakrov, 10 uzáverov, 20 hmoždiniek)

1  
súprava

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.90 Technika obkladania

9. Náradie na obkladanie
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Suchá hotová zmes synteticky zušľachtená na mimoriadne ekono-
mické vytváranie rýchlotvrdnúcich cementových poterov  
s možnosťou skorého pokladania. Dosahuje triedu akosti 
CT C35 F5 podľa EN 13 813 po 7 dňoch, triedu akosti CT C40 F6 po 28 
dňoch. Nie je potrebné dodatočné pridávanie piesku. Vhodné pre 
vyhrievané, kompozitné, plávajúce potery a potery na deliacej vrs-
tve. Obzvlášť pre časovo úsporné, resp. termínované práce  
s potermi.

● zrelosť na pokladanie: možnosť pokladania dlaždíc po cca 24 
hod., pri veľmi hutných krytinách ako linoleum, PVC a pod., ako 
aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou vlhkosťou ≤ 2,0 
CM % (nevyhrievané).

● použitie v interiéri a exteriéri 
● čas na spracovanie: 40 - 60 minút
● pochôdznosť: po cca 12 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● vhodné pre podlahové kúrenie
● funkčné vyhrievanie: po 3 dňoch
● možnosť prečerpávania
● zrnitosť: 0 - 4 mm
● vhodná izolačná okrajová páska Sopro na strane 75
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230521 12,82 0,513 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 18 kg/m² na 
1 cm  

hrúbky vrstvy
230522 9,92 1,984 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Hotová zmes poteru synteticky zušľachtená so špeciálnym troji-
tým systémom pojív na vytváranie rýchlotvrdnúcich cemento-
vých poterov bez zmršťovania (tvorovo stálych) s možnosťou 
skorého pokladania. Dosahuje triedu akosti CT C40 F6 podľa EN 13 
813 už po 24 hodinách, triedu akosti CT C50 F7 po 28 dňoch. Nie je 
potrebné dodatočné pridávanie piesku. Vhodné pre vyhrievané, 
kompozitné, plávajúce potery a pre potery na deliacej vrstve. 
Obzvlášť pre časovo úsporné, resp. termínované práce s potermi.

● zrelosť na pokladanie: možnosť pokladania dlaždíc po cca 4 
hod., pri veľmi hutných krytinách ako linoleum, PVC a pod., 
ako aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou vlh-
kosťou ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● nie je potrebné dodatočné pridávanie piesku
● použitie v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: 20 - 30 minút
● pochôdznosť: po cca 2 hodinách 
● hrúbka vrstvy: 12 - 80 mm
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● vhodné pre podlahové kúrenie
● veľmi rýchly postup stavebných prác
● možnosť prečerpávania
● extra nízke zmršťovanie
● funkčné vyhrievanie: po 3 dňoch
● zrnitosť: 0 - 4 mm
● vhodné aj ako malta pre stĺpy na plot 
● vhodná okrajová izolačná páska Sopro na strane 75
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Licencia 

– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Sopro Rapidur® M1
SchnellEstrichMörtel/ 
rýchly poter

EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C50-F7-SE1
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SZ-T    

Schwindarm

Schwindarm

Sopro Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel/ 
rýchly poter

EN 13 813
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CT-C40-F6-SE4
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Pozri aj aplikačnú matricu pre potery a drenážne malty  
na stranách 102-103.

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230520 18,14 0,726 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 18 kg/m² na 
1 cm  

hrúbky vrstvy

* Pozri strana 153 dolu.

*

Hotový namiešaný 

poter
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Synteticky zušľachtené špeciálne pojivo na vytváranie rýchlotvrd-
núcich, vysoko pevných cementových poterov s možnosťou sko-
rého pokladania. Vhodné pre vyhrievané, kompozitné, plávajúce 
potery a potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre časovo úsporné, 
resp. termínované práce s potermi. Priamo na stavbe sa mieša  
s poterovým hrubým pieskom 0 -8 mm. 

● zrelosť na pokladanie: po cca 12 hodinách pri následnom 
pokladaní dlaždíc, pri veľmi hutných krytinách ako linoleum, 
PVC a pod., ako aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou 
vlhkosťou ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● použitie v interiéri a exteriéri 
● čas na spracovanie: cca 60 minút
● pochôdznosť: po cca 3 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť prečerpávania
● funkčné vyhrievanie: po 3 dňoch

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250202 32,51 1,626 Papierové vrece 20 kg 20 kg 840 kg cca 3,5 kg/m² na 
1 cm  

hrúbky vrstvy

Synteticky zušľachtené špeciálne pojivo na vytváranie rýchlotvrd-
núcich vysoko pevných cementových poterov s možnosťou sko-
rého pokladania. Vhodné pre vyhrievané, kompozitné, plávajúce 
potery a potery na deliacej vrstve. Obzvlášť pre časovo úsporné, 
resp. termínované práce s potermi. Priamo na stavbe sa mieša  
s poterovým hrubým pieskom 0- 8 mm. 

● zrelosť na pokladanie: po cca 12 hodinách pri následnom 
pokladaní dlaždíc, pri veľmi hutných krytinách, ako linoleum, 
PVC a pod., ako aj drevených krytinách a parketách so zvyškovou 
vlhkosťou ≤ 2,0 CM % (nevyhrievané).

● použitie v interiéri a exteriéri 
● čas na spracovanie: cca 2 hodiny 
● pochôdznosť: po 6 - 10 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť prečerpávania
● funkčné vyhrievanie: po cca 3 dňoch
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250206 22,11 1,106 Papierové vrece 20 kg 20 kg 840 kg cca 3,0 kg/m² na 
1 cm  

hrúbky vrstvy

Sopro Rapidur® B1
SchnellEstrichBinder/ 
rýchle pojivo

EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C30-F7-SE1
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Sopro Rapidur® B5
SchnellEstrichBinder/ 
rýchle pojivo

EN 13 813

Ge
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CT-C30-F7-SE4
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Pozri aj aplikačnú matricu pre potery a drenážne malty  
na stranách 102-103.

Pojivo

Pojivo
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Hydraulicky veľmi rýchlotvrdnúce špeciálne pojivo s kryštalic-
kým naviazaním vody na vytvorenie vyrovnávacích násypov 
pod potermi pre tepelnú a zvukovú izoláciu. Na stavbe sa mieša 
s polystyrénovým (EPS) granulátom a vodou.

● čas na spracovanie: cca 60 minút
● po cca 24 hodinách sa môže natiahnuť poter
● hrúbka vrstvy minimálne 4 cm

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250210 18,20 0,910 Papierové vrece 20 kg 20 kg 840 kg 80 - 100 kg/m³

Hydraulicky veľmi rýchlotvrdnúce špeciálne pojivo s kryštalic-
kým naviazaním vody pre vytvorenie vyrovnávacích násypov 
pod potermi pre tepelnú a zvukovú izoláciu. Na stavbe sa mieša 
s polystyrénovým (EPS) granulátom a vodou.

● čas na spracovanie: cca 2 hodiny 
● po cca 5 dňoch sa môže natiahnuť poter
● so skúšobným certifikátom
● hrúbka vrstvy minimálne 4 cm
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Graz:
– Číslo skúšobnej správy: B10.241.001.312
– Číslo skúšobnej správy: 78.336/09

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250215 12,35 0,618 Papierové vrece 20 kg 840 kg 840 kg 80 - 100 kg/m³

Sopro Rapidur® S1
PolystyrolSchnellBindemittel/ 
rýchle polystyrénové pojivo

H
O

HE
 KRISTALLIN

E

W
A

SSERBINDUN
G

   

Hoher Schutz 

g
e

g
e

n
 Rückdurchfe

uch
tu

n
g

   

Sopro Rapidur® S5
PolystyrolSchnellBindemittel/ 
rýchle polystyrénové pojivo

   

   
Hoher Schutz 
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** V spojení so Sopro BauHarz.

Suchá hotová zmes so špeciálnymi pojivami a aditívami na vytvára-
nie rýchlotvrdnúcich cementových poterov so skorou zrelosťou 
na pokladanie. Trieda akosti CT C25 F5 podľa EN 13813. Vhodné 
pre vyhrievané, kompozitné potery, ako aj potery na deliacich a 
izolačných vrstvách. Na následné pokladanie krytín na podlahy 
každého druhu, ako krytiny keramické, z prírodného kameňa, tex-
tilné a elastické. Možnosť použitia aj ako priamo využiteľná plocha, 
napr. v pivniciach. Možnosť brúsenia. Veľmi dobré vlastnosti pri 
spracovaní a stuhnutej malty vďaka technológii Mikrodur®. 
Obzvlášť pre časovo úsporné termínované práce s poterom.

● zrelosť na pokladanie: po cca 24 hodinách dlaždicami
● samonivelizačné
● veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní a priebehu
● rovinný povrch, optimálne pre veľké formáty
● ideálne na renovácie a sanácie
● hrúbka vrstvy v kompozícii: 20 - 70 mm
● hrúbka vrstvy na deliacej vrstve: 35 - 70 mm
● hrúbka vrstvy na izolácii: 35* - 70 mm
● pre množstvo vykurovacích systémov v tenkej vrstve
● na podlahy, použitie v interiéri
● čas na spracovanie: 60 - 90 minút
● pochôdznosť: po cca 3 hodinách 
● vysoká ochrana pred spätným prevlhčením
● vhodné pre podlahové kúrenie
● možnosť prečerpávania, efektívne aj na veľkých stavbách
● zrnitosť: 0 - 4 mm
● vhodná okrajová izolačná páska Sopro na strane 98
● nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII  

Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289678 24,95 0,998 Papierové vrece 25 kg 1 000 kg 1 000 kg 19 - 20 kg/m² na 1 
cm hrúbky vrstvy

Suchá hotová malta s trasovým cementom na pokladanie obkla-
dov z prírodného kameňa, dlažby a panelov, ako aj dlaždíc  
v oblasti exteriéru. Vďaka mimoriadnej krivke zrnitosti sa dosiahne 
maltové lôžko s vysokou priepustnosťou vody, ktoré má takmer 
kapilárne účinky. Zabráni sa tak spoľahlivo škodám, spôsobeným 
vodou, ako napr. vykvetanie a zničenie. Skúšky podľa CT-C25-F4 
EN13813 Trass štruktúry pôsobením mrazu, na balkónoch a tera-
sách, schodiskách, podestoch a iných vonkajších plochách. Dre-
nážny účinok sa zvýši zabudovaním drenážnej rohože Sopro DRM 
653 (pozri strana 73). Obkladové stavebné materiály sa pokladajú  
s použitím hmoty Sopro HaftSchlämme Flex metódou „čerstvé  
na čerstvé“.

● zrelosť na pokladanie: po cca 3 dňoch
● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 4 N/mm²
● veľmi vysoká priepustnosť vody
● veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní; možnosť prečerpávania
● na pokladanie do maltového lôžka od hrúbky vrstvy 2 cm 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250024 10,12 0,405 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 16 kg/m² na 
1 cm  

hrúbky vrstvy

Sopro Rapidur® FE
FließEstrich/ 
liaty poter

   EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C25-F5-A12
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Sopro DM 610
DrainageMörtel/ 
drenážna malta

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C25-F4

   

original

natürlich

Trass

   

* Ako špeciálna konštrukcia podľa Vestníka 
IMW „ Liaty cementový poter“ Industriever-
band WerkMörtel e.V. pri zvislom užitočnom 
zaťažení ≤ 2 kN/m². 

Pozri aj aplikačnú matricu pre potery a drenážne malty  
na stranách 102-103.* Pozri strana 153 dolu.

*
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Pri preprave a skladovaní chráňte 
pred mrazom

Dvojzložková stavebná živica na báze epoxidovej živice. Ako zák-
ladný a penetračný náter na všetky hladké povrchy. Na vytváranie 
voči opotrebeniu vysoko odolných a voči chemikáliám odolných 
mált na betónových podlahách a cementových poteroch. 
Pre priemyselné podlahy a podlahy v halách, dielne, ako aj 
priestory s vysokým mechanickým a chemickým zaťažením.  
Na vytváranie vodu prepúšťajúcich mált s jednou veľkosťou zŕn  
pre pokladanie mostových obrubníkov. Na opravy podláh a staveb-
ných dielcov z betónu. Na vytváranie liatych škárovacích hmôt  
s narúšaním kapilár pri stavbách plavární. 
V závislosti od prípadu použitia možnosť zmiešania s kremičitým 
pieskom Sopro (pozri strana 67). Na vytváranie tenkných vrstiev 
malty zo syntetickej živice alebo drenážnej malty v spojení  
so Sopro EpoxiEstrichKorn, resp. Sopro DrainageEstrichKorn.

● na steny a podlahy
● použitie v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie (ako stavebná živica): cca 50 minút
● pochôdznosť (ako stavebná živica): po cca 12 hodinách 
● GISCODE RE1

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389871 104,20 20,840 Vedro (Kombinované balenie) 5 kg 5 kg 225 kg cca 300 g/m² ako 
základný náter

cca 200 g/m²/mm 
ako živica

389872 33,17 Plechovka(6 ks v kartóne) 1 kg 1 kg 240 kg

Dvojzložková malta na báze reaktívnej epoxidovej živice bez 
obsahu rozpúšťadiel, pigmentovaná, rýchlotvrdnúca. Maxi-
málna pevnosť pri otere, v tlaku, v ťahu ohybom a odtrhová pev-
nosť. 
Obzvlášť na vytváranie tenkých vrstiev tmelu v kompozícii a  
na deliacej vrstve, ako aj spádovej stierky s veľkými rozdielmi  
v hrúbke. Ako renovačná malta vhodná na rýchle opravy plôch 
stien a podláh.

● zrelosť na pokladanie: po cca 24 hodinách 
● tepelne odolná
● dosahuje SR-C60-F15 už po 3 dňoch
● použitie v interiéri a exteriéri*, na steny a podlahy
● čas na spracovanie: cca 60 minút
● pochôdznosť: po 12 - 24 hodinách 
● GISCODE RE1

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350771 196,87 7,875 Vedro 25 kg 6 25 kg 675 kg cca 1,7 kg/m² na 
1 mm  

hrúbky vrstvy
350772 83,50 8,350 Vedro 10 kg 6 10 kg 420 kg

Sopro EE 771
EpoxiMörtel/ 
epoxidová malta

EN 13 813

Ge
prüft nach

SR-C60-F15

   

Schwindarm

Schwindarm

Hohe Belast-
barkeit    

Sopro BH 869
BauHarz/ stavebná živica

   

   

Pozri aj aplikačnú matricu pre potery a drenážne malty  
na stranách  102-103.

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný na objednávku  
s lehotou dodania

* Pre aplikáciu v oblasti 
exteriéru si vyžiadajte 
aplikačno-technické poradenstvo.
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Sopro EpoxiEstrichKorn so špeciálne odstupňovanou krivkou zrni-
tosti vytvára v spojení so stavebnou živicou Sopro rýchlotvrdnúcu 
maltu zo syntetickej živice so skorou zrelosťou na pokladanie triedy 
akosti SR C25 F7 podľa normy EN 13813. Skúšky podľa SR-C25-F7 
EN13813. Vysoká pevnosť pri otere, v tlaku, v ťahu ohybom a odtr-
hová pevnosť. Pre tenké vyrovnávacie vrstvy v kompozícii a na 
deliacej vrstve, ako aj pre plávajúce pokladanie. Ideálne  
pri renovačných prácach. Vhodné aj na vytváranie malty pre hrubé 
lôžko a pokladanie v spojení so Sopro TrassBinder (pozri strana 99).

● mimoriadne ekonomický pomer zmiešania: 
25 kg Sopro EpoxiEstrichKorn : 1 kg Sopro BauHarz

● vysoká mechanická a tepelná odolnosť
● trieda akosti SR-C25-F7 už po 3 dňoch *
● čas na spracovanie: cca 1 hodina
● pochôdznosť: po cca 8 hodinách
● zrelosť na pokladanie: po cca 24 hodinách  
● sušenie žiarom
● tuhnutie bez vody
● použitie v interiéri a exteriéri 

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350871 23,61 0,944 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg cca 17 kg/m² na 
1 cm  

hrúbky vrstvy

Sopro DrainageEstrichKorn vytvára v spojení so Sopro BauHarz 
drenážnu maltu zo syntetickej živice s triedou akosti SR C20 F6 
Podľa normy EN 13813.  
Na vytvorenie tenkej vrstvy lôžka drenážnej malty na následné 
pokladanie keramických obkladov, platní z umelého a prírodného 
kameňa. Na vytváranie vodu prepúšťajúceho maltového lôžka 
bez vykvetania. Drenážny účinok sa výrazne zvýši zabudovaním 
drenážnej rohože Sopro (pozri strana 73). Ideálne pri renovačných 
prácach s nízkymi konštrukčnými výškami. Veľmi dobré vlastnosti 
pri spracovaní, ideálne na použitie v oblasti exteriéru. Vhodné 
tiež aj na vytváranie drenážnej malty v spojení so Sopro TrassBin-
der (pozri strana 99).  

● mimoriadne ekonomický pomer zmiešania:  
25 kg Sopro DrainageEstrichKorn : 1 kg Sopro BauHarz

● trieda akosti SR-C20-F6 už po 7 dňoch *
● čas na spracovanie: cca 100 minút
● pochôdznosť/ zrelosť na pokladanie: po cca 12 hodinách
● sušenie žiarom
● tuhnutie bez vody
● použitie v interiéri a exteriéri 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350872 20,24 0,810 Plastové vrece  25 kg 25 kg 1 000 kg cca 16 kg/m²
na 1 cm  

hrúbky vrstvy

* V spojení so stavebnou živicou Sopro.

Sopro EEK 871
EpoxiEstrichKorn/ 
epoxidový poter zrnitý

EN 13 813

Ge
prüft nach

SR-C25-F7

   

Schwindarm

Schwindarm

   

*

Pozri aj aplikačnú matricu pre potery a drenážne malty  
na stranách 102-103.

Sopro DEK 872
DrainageEstrichKorn/ 
drenážny piesok zrno 1,5 - 3,2 mm

EN 13 813

Ge
prüft nach

   

 

SR-C20-F6

   

Schwindarm

Schwindarm

   

* *

*
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Dvojzložkový ochranný náter z epoxidovej živice na báze špeci-
álneho pigmentovaného systému stavebnej živice. Na ochranu 
cementových podkladov, ako napr. poterové a betónové plochy, 
ako aj priamo využiteľné plochy, vytvorené z liateho poteru 
Rapidur® FE (pozri strana 95) a Sopro FS 15® plus (pozri strana 51), 
proti mechanickému a chemickému zaťaženiu. Tuhne na ochrannú 
povrchovú vrstvu, neprepúšťajúcu vodnú paru. Preto je vhodný 
aj ako doplnkové ošetrenie nevyzretých poterov.

● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● vysoká odolnosť voči oteru
● bez obsahu rozpúšťadiel
● odolný voči chemikáliám
● môže sa nanášať nástrekom, štetcom alebo valčekom 
● pre protišmykové povrchy posypte hrubým kremičitým pieskom 

Sopro QS 511 (pozri strana 67)
Skúšobný certifikát
BGIA: 
– SoproDur® HF L spĺňa po posype hrubým kremičitým pieskom Sopro QS 511 kritériá  

pre hodnotiacu skupinu protišmykovej ochrany R 11

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289513 84,31 21,078 Vedro (zložka A) 4 kg 6 5 kg 300 kg 300 - 400 g/m²  
na každý náter po-
trebné minimálne 

dvakrát

289514 21,10 21,100 Fľaša (zložka B) 1 kg 6 (4 + 1 kg)

Pri preprave a skladovaní chráňte  
pred mrazom.

Samolepiaca okrajová izolačná páska z polyetylénovej penovej 
hmoty s uzatvorenými pórmi, nehnijúcej, kašírovanej flísom. Jed-
noduché a bezpečné spracovanie. Pre oblasť napojenia podlahy/
stien na zabránenie vytvárania maltového premostenia. Pre všetky 
druhy cementových a vápenno-cementových poterov. 
Obzvlášť v spojení s liatym poterom Sopro Rapidur® FE.

● jednoduché a bezpečné spracovanie
● zabraňuje vzniku hlukového premostenia a núteného pnutia  

pri prípojných škárach podlahy/ stien 
● jednoduché a bezpečné formovanie rohov
● vysoká priľnavosť na čistých podkladoch
● použitie v interiéri a exteriéri 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 29

Rozmery: výška 100 mm, hrúbka 8 mm, 40 mm lepiaci flís

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297961 304,62 3,046 Kartón (5 roliek á 20 m) 100 m 100 m

Sopro ERS 961
EstrichRanddämmStreifen/ 
okrajová izolačná páska  
na poter

   

   

SoproDur® HF-L
EpoxiLack hochfest/ 
epoxidový vysokopevný náter

   

   

*Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazený farebný
odtieň môže líšiť od stuhnutého materiálu.

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.

kamenná šedá  RAL 7030*
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Vysoko kvalitný šedý portlandský cement triedy CEM II A S 52,5 N 
pre betónovacie práce najrozličnejšieho typu, ako aj na vytváranie 
omietok a mált.

● šedý portlandský cement triedy CEM II A S 52,5 N
● veľmi vysoká skorá a konečná pevnosť 
● nízky obsah chromitanov

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389764 9,03 1,806 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Vysoko kvalitný biely portlandský cement triedy CEM I 52,5 R  
pre betónovacie práce najrozličnejšieho typu, ako ja na vytváranie 
omietok a mált.

● biely portlandský cement triedy CEM I 52,5 R
● veľmi vysoká skorá a konečná pevnosť 
● nízky obsah chromitanov

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389763 9,87 1,974 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Cementové špeciálne pojivo s obsahom trasu na vytváranie malty 
pre hrubé lôžko, usádzanie a s jednou veľkosťou zrna. Vytvára 
krémovú, dobre spracovateľnú, veľmi odolnú a hustú maltu pre 
oblasť exteriérov a interiérov, obzvlášť na pokladanie citlivých 
obkladov z prírodného kameňa, ohrozených zmenou sfarbenia. 
Pre keramické podlahové krytiny a platne, ako aj Cotto a umelý 
kameň. S vysokým podielom trasu pre výrazné zníženie rizika vápen-
ného vykvetania a zmien sfarbenia. Pre ešte lepší drenážny účinok, 
ako aj spoľahlivé odvádzanie vniknutej vody odporúčame zabudova-
nie drenážnej rohože Sopro. Priamo na stavbe sa môže zmiešať  
s pieskom (zrnitosť 0 4 mm) alebo poterovým pieskom (zrnitosť 0 8 
mm). Vytváranie drenážnej malty je možné s ušľachtilou drvinou  
s veľkosťou zrna 2 5 mm, 5 8 mm alebo 8 12 mm, ako aj s preosiatymi 
okrúhlymi zrnkami 4-8 mm.  
Vhodné aj na vytváranie cementových mált pre hrubé lôžko a na 
usádzanie v spojení so Sopro EpoxiEstrichKorn, ako aj drenáž-
nych mált v spojení so Sopro DrainageEstrichKorn (pozri strana 
97). 

● použitie v interiéri a exteriéri
● pre hrúbky maltového lôžka od 15 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350422 11,32 0,566 Papierové vrece 20 kg 840 kg 840 kg

Sopro TRB 421
TrassBinder/ pojivo s trasom

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C30-F5

   

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C25-F4

original

natürlich

Trass
   

Sopro GZ 190
GrauZement/ šedý cement

   

Sopro WZ 100
WeissZement/ biely cement

   

Pozri aj aplikačnú matricu pre potery a drenážne malty  
na stranách 102-103.

NOVÉ

 * Pomer zmiešania: 1 : 4 
  (20 kg TrassBinder : 80 kg
  Epoxi EstrichKorn)

 ** Pomer zmiešania: 1 : 4 
  (20 kg TrassBinder : 80 kg 
  Drainage EstrichKorn)

* **

Pojivo
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Prostriedok na vytváranie pórov bez obsahu chloridov na 
vytvorenie plastických mált na omietky a murovanie, betónov 
a poterov s ľahkým spracovaním a namiešaním na stavbe. 
Na zvýšenie odolnosti voči mrazu a zníženie priepustnosti vody  
pre použitie v interiéri a exteriéri.

● zlepšuje spracovateľnosť
● znižuje spotrebu vody na zmiešanie
● znižuje schopnosť satia
● zvyšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298774 28,52 5,704 Kanister 5 l 5 l 477 kg 50 - 125 ml
na 50 kg cementu

Uvoľnovacie činidlo pre betón bez obsahu rozpúšťadiel pre 
nasiakavé a nenasiakavé a hladké druhy debnení na vytvorenie 
fasádneho betónu, hladkých a štruktúrovaných prvkov stien a stro-
pov.

● umožňuje hladké betónové plochy bez zmien sfarbenia 
● zanecháva čisté debnenie 
● s prímesami na zabránenie vzniku hrdze a plesní pre oceľové, 

resp. drevené debnenia 
● možnosť nanášania nástrekom

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398762 32,16 6,432 Kanister 5 l 5 l 396 kg 20 - 40 ml/m²
(priemerná hodnota)

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Práškový aktívny koncentrát pre potery so skorou zrelosťou 
na pokladanie. Na urýchlenie poterov, vytvorených z portland-
ského cementu (CEM I), troskoportlandského cementu (CEM II), 
ako aj vápenného portlandského cementu (CEM II) triedy pev-
nosti 32,5 alebo 42,5.

● zrelosť na pokladanie: po 3-5 dní pri následnom pokladaní 
dlaždíc 

● použitie v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● pochôdznosť: po 6 - 10 hodinách 
● aj pre vyhrievané potery

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398647 49,93 4,993 Kartón 10 kg
(8 PE vreciek á 1,25 kg)

10 kg 480 kg 1 PE vrecko á  
1,25 kg na 25 kg 

cementu

Sopro Rapidur® EB 5
EstrichBeschleuniger/  
urýchľovač poterov

   

   

Sopro MÖ 772
Mischöl / olej na miešanie

   

   

Sopro BSO 762
Schalöl/ olej na debnenie
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E-sklená fáza s dĺžkou vlákna 6 mm z nekonečného vlákna  
s 2400 tex na vylepšenie poterov odbúraním pnutia vo fáze tuhnu-
tia a minimalizovanie rizika trhlín pri skorom zmršťovaní. 
Vhodné pre všetky druhy cementových poterov. Pridáva sa na stavbe 
do suchej zmesi (poterový piesok s poterovým pojivom, alebo ako 
hotová poterová malta).

● ľahké rozdelenie bez tvorby hrčiek
● nevystupuje na povrch
● bez zmeny spotreby vody a vlastností pri spracovaní
● praktické dávkovanie vďaka výhodnému vrecku na porcovanie 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398648 204,15 10,208 Kartón 20 kg
(20 vreciek á 1 kg)

20 kg 900 kg 0,75 - 1 kg
na 1 m³ poteru

Kvapalná prísada bez obsahu chloridov na vytvorenie cemen-
tovej a vápenno-cementovej malty, ako aj omietok priamo  
na stavbe, so zvýšenou hustotou pri súčasne vylepšených vlast-
nostiach pri spracovaní. Na zvýšenie odolnosti voči vode, napáda-
júcej maltu.

● znižuje spotrebu vody na miešanie
● znižuje sklony k vykvetaniu
● zvyšuje odolnosť voči cyklom zmrazovania a rozmrazovania 
● zvyšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom
● difúzia vodnej pary ostáva zachovaná 
● znižuje sklon malty k separovaniu 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398771 23,55 4,710 Kanister 5 kg 5 kg 450 kg 0,5 - 1 % vo vzťa-
hu k hmotnosti 

cementu, resp. ce-
mentového plniva

398763 7,54 Plechovka (12 ks v kartóne) 1 kg 12 kg 480 kg

Tekutá prísada do malty bez obsahu chloridov na zníženie 
bodu mrazu vody na miešanie a na urýchlenie hydratačného 
priebehu malty a omietky. Pôsobí skvapalňujúco, znižuje spotrebu 
vody na miešanie. Umožňuje nanesenie malty, namiešanej na 
stavbe, až do teploty vzduchu  10°C. Môžu sa použiť všetky normo-
vané druhy cementu. Prostriedok na ochranu malty pred mrazom 
Sopro sa pridáva do vody na miešanie.

● znižuje bod mrazu vody na miešanie 
● urýchľuje hydratačný priebeh 
● uľahčuje spracovanie, pôsobí plastifikačne 
● zlepšená ochota zhutňovania 
● znižuje spotrebu vody na miešanie o 7 - 9 %

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298766 25,60 4,267 Kanister 6 kg 6 kg 768 kg 250 - 500 g
na 25 kg cementu

Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro MFS 761
Mörtel-Frostschutz/ 
prostriedok na ochranu malty 
pred mrazom

   

   

Sopro DM 763
Dichtungsmittel /  
tesniaci prostriedok

   

   

SOLID Estrichglasfaser
sklená fáza do poterov  
ECO 6 mm 
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Potery a drenážne malty
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Sopro Rapidur® B1
SchnellEstrichBinder

Sopro Rapidur® B5
SchnellEstrichBinder

Sopro Rapidur® M1
SchnellEstrichMörtel

Sopro Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel

Sopro Rapidur® FE
FließEstrich

Sopro EE 771
EpoxiMörtel

Sopro BH 869 BauHarz 
so Sopro EEK 871 
EpoxiEstrichKorn

Sopro DM 610
DrainageMörtel

Sopro TRB 421 TrassBinder 
a Sopro DEK 872 

DrainageEstrichKorn

Sopro BH 869 BauHarz 
a Sopro DEK 872 

DrainageEstrichKorn

Všeobecne

Druh pojivo pojivo hotová  
poterová malta

hotová  
poterová malta

hotová 
poterová malta

syntetická živica
s prímesou

syntetická živica
s prímesou

hotová 
poterová malta

pojivo  
s prímesou

syntetická živica
s prímesou

Pojivo cement cement cement cement cement syntetická živica syntetická živica cement cement syntetická živica

Trojitý systém ● ● ●

Zrnitosť 0 - 4 mm 0 - 4 mm 0 - 4 mm 1 - 8 mm

Hrúbka vrstvy 12 - 80 mm 12 - 100 mm 20 - 70 mm 4 - 20 mm ab 15 mm 20 - 100 mm 20 - 80 mm

EN 13 813 CT-C30-F7 1) CT-C30F7 2) CT-C50-F7 CT-C40-F6 CT-C25-F5 SR-C60-F15 SR-C25-F7 3) CT-C25-F4 CT-C25-F4 4) SR-20-F6 3)

Odolnosť voči opotrebeniu
podľa Böhmeho A12

EMICODE EC1PLUS R EC1PLUS R EC1PLUS R

Oblasť použitia

Použitie v interiéri a exteriéri ● ● ● ● len v interiéri ● ● ● ● ●

Podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ●

Vlastnosti

Pomer zmiešania 1 : 4 a 1 : 5 1 : 4 a 1 : 5 1 : 25 1 : 4 1 : 25

Zrelosť pre pokladanie keramikou po cca 12 hodinách  1) cca 3 dňoch 2) cca 4 hodinách cca 24 hodinách cca 24 hodinách cca 24 hodinách cca 24 hodinách  3) cca 3 dňoch cca 12 hodinách  3)

Pochôdznosť po cca 3 hodinách  1) cca 6 - 10 hodinách  2) cca 2 hodinách cca 12 hodinách cca 3 hodinách 12 - 24 hodinách cca 8 hodinách  3) cca 24 hodinách cca 8 hodinách cca 8 hodinách  3)

Čas na spracovanie cca 60 minút1) cca 90 minút 2) 20 - 30 minút1 40 - 60 minút cca 3 hodinách cca 60 minút cca 1 hodina 3) 1 - 2 hodinách cca 65 minút cca 1 hodina 3)

Funkčné vyhrievanie po 3 dňoch 3 dňoch 3 dňoch 3 dňoch 1 dni

Extra nízke zmršťovanie ● ● ● ● ● ●

Vysoké kryštalické naviazanie vody ● ● ●

Ochrana pred spätným prevlhčením ● ● ● ● ●

Možnosť prečerpávania ● ● ● ● ● ●

Plávajúca štruktúra tenkej vrstvy ● ● ●

Možnosť drenáže ● ● ●

1) Pomer zmiešania: 1 : 4 (20 kg pojivo : 80 kg poterový piesok zrnitosť 0 – 8 mm, podľa EN 12 620)
2) Pomer zmiešania: 1 : 5 (20 kg pojivo : 100kg poterový piesok zrnitosť 0 – 8 mm, podľa EN 12 620)
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Sopro Rapidur® B1
SchnellEstrichBinder

Sopro Rapidur® B5
SchnellEstrichBinder

Sopro Rapidur® M1
SchnellEstrichMörtel

Sopro Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel

Sopro Rapidur® FE
FließEstrich

Sopro EE 771
EpoxiMörtel

Sopro BH 869 BauHarz 
so Sopro EEK 871 
EpoxiEstrichKorn

Sopro DM 610
DrainageMörtel

Sopro TRB 421 TrassBinder 
a Sopro DEK 872 

DrainageEstrichKorn

Sopro BH 869 BauHarz 
a Sopro DEK 872 

DrainageEstrichKorn

Všeobecne

Druh pojivo pojivo hotová  
poterová malta

hotová  
poterová malta

hotová 
poterová malta

syntetická živica
s prímesou

syntetická živica
s prímesou

hotová 
poterová malta

pojivo  
s prímesou

syntetická živica
s prímesou

Pojivo cement cement cement cement cement syntetická živica syntetická živica cement cement syntetická živica

Trojitý systém ● ● ●

Zrnitosť 0 - 4 mm 0 - 4 mm 0 - 4 mm 1 - 8 mm

Hrúbka vrstvy 12 - 80 mm 12 - 100 mm 20 - 70 mm 4 - 20 mm ab 15 mm 20 - 100 mm 20 - 80 mm

EN 13 813 CT-C30-F7 1) CT-C30F7 2) CT-C50-F7 CT-C40-F6 CT-C25-F5 SR-C60-F15 SR-C25-F7 3) CT-C25-F4 CT-C25-F4 4) SR-20-F6 3)

Odolnosť voči opotrebeniu
podľa Böhmeho A12

EMICODE EC1PLUS R EC1PLUS R EC1PLUS R

Oblasť použitia

Použitie v interiéri a exteriéri ● ● ● ● len v interiéri ● ● ● ● ●

Podlahové kúrenie ● ● ● ● ● ● ●

Vlastnosti

Pomer zmiešania 1 : 4 a 1 : 5 1 : 4 a 1 : 5 1 : 25 1 : 4 1 : 25

Zrelosť pre pokladanie keramikou po cca 12 hodinách  1) cca 3 dňoch 2) cca 4 hodinách cca 24 hodinách cca 24 hodinách cca 24 hodinách cca 24 hodinách  3) cca 3 dňoch cca 12 hodinách  3)

Pochôdznosť po cca 3 hodinách  1) cca 6 - 10 hodinách  2) cca 2 hodinách cca 12 hodinách cca 3 hodinách 12 - 24 hodinách cca 8 hodinách  3) cca 24 hodinách cca 8 hodinách cca 8 hodinách  3)

Čas na spracovanie cca 60 minút1) cca 90 minút 2) 20 - 30 minút1 40 - 60 minút cca 3 hodinách cca 60 minút cca 1 hodina 3) 1 - 2 hodinách cca 65 minút cca 1 hodina 3)

Funkčné vyhrievanie po 3 dňoch 3 dňoch 3 dňoch 3 dňoch 1 dni

Extra nízke zmršťovanie ● ● ● ● ● ●

Vysoké kryštalické naviazanie vody ● ● ●

Ochrana pred spätným prevlhčením ● ● ● ● ●

Možnosť prečerpávania ● ● ● ● ● ●

Plávajúca štruktúra tenkej vrstvy ● ● ●

Možnosť drenáže ● ● ●

3) Pomer zmiešania: 1 : 25 (1 kg Sopro BH 869 BauHarz : 25 kg Sopro EEK 871 EpoxiEstrichKorn alebo Sopro DEK 872 DrainageEstrichKorn)
4) Pomer zmiešania: 1 : 4 (20 kg Sopro TRB 421 TrassBinder : 80 kg Sopro DEK 872 DrainageEstrichKorn)



Cementová rýchlotvrdnúca montážna malta. Už po krátkej 
dobe sa dosahuje veľmi vysoká pevnosť v ťahu ohybom a v tlaku. 
Pre balkóny a zábradlia schodísk. Pre upevnenie maltových 
kotiev.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● utesňujúca vodu
● s veľmi vysokou pevnosťou
● bez tvorby trhlín
● čas na spracovanie: cca 2 minúty 

nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  
príloha XVII 

Skúšobný certifikát
Spolkový ústav pre výskum a skúšky materiálov Berlin:
– „Nemá korozívne účinky na betónovú oceľ”.
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Cementová rýchlotvrdnúca montážna malta. Pre rýchlu montáž 
ukotvení, sanitárnych objektov, hákov a hmoždiniek. Aj ako urých-
ľovacia prísada pri osádzaní obrubníkov.

● použitie v interiéri a exteriéri
● utesňujúca vodu
● s vysokou pevnosťou
● čas na spracovanie: cca 3 - 5 minút
● nehorľavý stavebný materiál podľa DIN 4102-1
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Spolkový ústav pre výskum a skúšky materiálov Berlin:
– „Nemá korozívne účinky na betónovú oceľ”.
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289252 31,02 2,068 Vedro 15 kg 15 kg 495 kg

289251 11,18 2,236 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg

289250 4,37 Vedro (16 ks v kartóne) 1 kg 16 kg 480 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289256 27,04 1,803 Vedro 15 kg 15 kg 495 kg

289255 9,79 1,958 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg

289254 4,01 Vedro (16 ks v kartóne) 1 kg 16 kg 480 kg

Hydraulicky rýchlotvrdnúca montážna malta, tuhe na kameň za 
5 minút, bráni korózii, bez vytvárania trhlín.

● čas na spracovanie: cca 5 minút
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350049 38,59 1,544 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg

Racofix® 2000
Schnellmontagemörtel/ 
rýchla montážna malta

   

SchnellFestMörtel 
rýchlo tvrdnúca monážna malta

   

Racofix® 8700
Schnellmontagemörtel/ 
rýchla montážna malta
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Pre silné spojenie väčších trhlín v nevyhrievaných poteroch.

● 70 x 6 mm
● na zaliatie trhlín a škár v poteroch živicou
● z vysoko kvalitnej oceľovej pásky

Dvojzložková tekutá polyesterová živica na silné uzatváranie 
trhlín v poteroch a na vytváranie malty na báze reaktívnej živice  
na menšie opravy.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● na podlahy
● veľmi rýchlotvrdnúca
● odolná voči vode a poveternostným vplyvom
● vysoká mechanická pevnosť
● dobrá priľnavosť na betóne a oceli

Sklená hodvábna tkanina s plastovým opláštením, odolná voči 
zásadám, pre uloženie do omietky, stierky, malty v tenkom lôžku a 
izolačnej hmoty. Pre zosilnenie a na zvýšenie odolnosti voči trh-
linám a dynamickej tuhosti pri kritických podkladoch. 
Pri použití izolačných platní Sopro, kročajových izolácií Sopro ako 
platne alebo izolačný a oddeľovací pás pre zosilnenie styčných 
plôch platní a pásov, resp. pre pripojenie na stavebné dielce.

● veľkosť oka: 4,0 mm x 4,5 mm
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298645 70 x 6 mm 9,12 Vrecko (100 ks) 6 1 ks

298644 65,56 Kartón (1.000 ks) 6 1 ks

 Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Estrichklammern  
poterové spony

   

Sopro AR 562
armovanie

   

Spolu s 10 sponami

Sopro RH 646
RissHarz/  
živica na trhliny

   

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298646 70,80 Kartón (6 plechoviek á 508 g) 
3.048 g

1 kartón
(6 x 508 g)

304,8 kg
(100 kartónov)

cca 1,0 kg/dm3

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku.

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298130 50 m2 73,88 1,478 Rolka (šírka 100 cm) 50 m 30 roliek cca 1,1 m/m2

NOVÉ

NOVÉ
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Bielo-priehľadný špeciálny hĺbkový základný náter bez obsahu 
rozpúšťadiel na báze polymérovej disperzie pre spevňovanie ľahko 
trúsivých podkladov ako cementové, vápenné, vápenno-cemen-
tové a sadrové omietky. Schopnosť satia sadrových, sadrokartóno-
vých a sadrovláknitých dosiek sa silne zníži a vyrovná. Ako ošetre-
nie podkladu pre následné tapetovanie alebo omietanie.  
Pre práce s dlaždicami sa použije základný náter Sopro GD 749 
(pozri strana 57).

● použitie v interiéri a exteriéri 
● na steny a stropy
● prepúšťa vodnú paru
● spôsobuje silné spevnenie podkladu
● veľmi vysoká schopnosť penetrácie
● veľmi vysoká výdatnosť
● vysoký hĺbkový a spevňovací účinok
● odolné voči saponifikácii
● bez obsahu rozpúšťadiel

Umelohmotná disperzia s vysokou odolnosťou voči zásadám, 
zmiešaná s kremičitým pieskom, na prípravu minerálnych podkla-
dov v oblasti interiérov, obzvlášť betónu, ktoré na základe svojej 
nízkej schopnosti satia, ako aj hladkého povrchu nie sú vhodné na 
priame nanášanie omietok. Sopro BetonKontakt slúži ako ochrana 
pred prepálením a ako adhézne premostenie medzi nepriľna-
vým povrchom a nanášanou sadrovou alebo vápenno-sadrovou 
omietkou. 
Mimoriadne sa odporúča pri hladko debnenom miestnom betóne 
alebo celobetónových stropoch zo stavebných prvkov, ako aj stiah-
nutých plochách s hotovými betónovými dielcami.

● použitie v interiéri
● možnosť nanášania nástrekom pri priemere trysky 2 mm
● prostriedok na priľnavosť a ochranu pred prepálením 
● vysoká odolnosť voči zásadám
● doba schnutia: cca 12 hodín
● farba: oxidová červená

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389849 20,55 2,055 Kanister 10 l 10 l 600 kg 150 - 350 ml/m2

v závislosti 
od nasiakavosti 

podkladu

389848 13,39 2,678 Kanister 5 l 5 l 600 kg

389847 5,14 Kanister (12 ks v kartóne) 1 l 12 l 480 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389544 25,78 5,156 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg 150 - 300 g/m2  
v závislosti od cha-
rakteru podkladu

 Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro LFT 848
LF-Tiefgrund/ 
hĺbkový základ

   

   

Sopro BK 544
BetonKontakt 
betón - kontakt
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Biela stierka bez pnutia, prepúšťajúca vodnú paru, na báze 
sadry a umelej hmoty, na vypĺňanie veľkoplošných priehlbín na 
murive, podkladoch z omietky, betónu a sadrokartónu, ako aj na 
zatmelenie škár pri sadrokartónových doskách. 
Na vyplnenie trhlín, dier, škár a štrbín

● použitie v interiéri, na steny a stropy
● na zatmelenie škár bez krycích pásov škár,  

Typ 4B podľa EN 13 963
● nehorľavý stavebný materiál, trieda A1 podľa EN 13501, časť 1
● bez prepadávania vo vyšších hrúbkach vrstiev pri vysokej 

sile vyplnenia 
● jednoduché a dlhé spracovanie
● skoré dorábanie a modelovanie vďaka rýchlemu schnutiu 
● vysoká výdatnosť 
● na základe veľmi vysokej pevnosti na stene a strope nie je 

potrebné dodatočné tmelenie 
● čas na spracovanie: cca 30 minút  
● pre povrchy všetkých stupňov Q1 - Q4

Rýchlotvrdnúca stavebná sadra pre vylepšovacie a inštalačné 
práce. Na usádzanie hmoždiniek, vyhladzovanie a fixovanie  
v oblasti interiérov. Ideálna pre montáž a usádzanie podomietko-
vých zásuviek a pokladanie elektrických vedení. Vynikajúco sa hodí 
aj na vytváranie foriem a modelárstvo. Pevné stuhnutie po cca 10 
minútach.

● použitie v interiéri
● prírodná sadra podľa DIN 1168
● bez obsahu vlákien a cementu
● rýchlotvrdnúca
● nedá sa miešať s cementom!

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

330821 49,96 2,498 Kartón (4 vreckáá 5 kg) 20 kg 20 kg 720 kg cca 1,0 kg prášku/m2 
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289828 4,91 0,982 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Sopro F 820
Füllspachtel weiß/ 
biela výplňová stierka

Gips

   

   

Sopro EG 828
Elektriker-Gips/ 
elektrikárska sadra

   

   

Škárovanie bez 

krycích pásov 
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 Rýchlotvrdnúca biela cementová pevná stierka pre univerzálne 
vylepšovanie, vypĺňanie, tmelenie, vyhladzovanie, formovanie a 
modelovanie v oblasti interiéru a exteriéru. Ideálna pre práce  
v oblasti renovácií a sanácie.

● hrúbka vrstvy: 1 - 10 mm
● odolná voči vode a teplotám
● na podlahy, steny a stropy
● použitie v interiéri a exteriéri
● čas na spracovanie: 30 - 45 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Jednozložkový hotový reaktívny asfalt bez obsahu rozpúšťadiel, 
pridávaný za studena. Pre rýchle a trvalé opravy poškodených 
miest, ako napr. výtlky a trhliny, spôsobené mrazom. Na opravy 
povrchov ciest, pri sanácii kanálových krytov, odtokov ciest, na 
opravy chodníkov, parkovísk a priemyselných podláh z betónu 
alebo asfaltu. Vysoko zaťažiteľný, aj pri vysokých teplotách. Odolný 
voči mrazu a dažďu.

● zrnitosť 0 - 4 mm
● rýchly a vysoko zaťažiteľný
● vysoká pevnosť
● pre hrúbky vrstvy 1-5 cm v jednej vrstve
● možnosť prejazdu: okamžite po mechanickom utesnení
● GISCODE BBP10

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289941 13,09 2,618 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg cca 1,2 kg/m2

na mm hrúbka 
vrstvy

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398655 72,62 2,905 Vedro 25 kg
(s vnútorným PP vreckom)

25 kg 600 kg cca 25 kg/m2

na 1 cm  
hrúbky vrstvy

 Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

Sopro KA 655
KaltAsphalt/ 
studený asfalt 0/4

   

   

Sopro USW 941
UniversalSpachtel weiß/ 
univerzálna biela stierka

   

   

Systemprodukt 
Schachtsanierung
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Cementový mimoriadne pevný šedý rýchlotvrdnúci tmel  
s jemnou zrnitosťou na vyhladzovanie, vylepšovanie a poťaho-
vanie plôch stien a stropov z fasádneho betónu, betónových hoto-
vých dielcov a cementovej omietky, ako aj na uzatváranie jemných 
trhlín a pórov v betónových povrchoch.

● hrúbka vrstvy: 1 - 5 mm
● na podlahy, steny a stropy
● použitie v interiéri a exteriéri
● odolný voči vode a poveternostným vplyvom
● vynikajúca pevnosť
● možnosť natiahnutia aj najtenších vrstiev
● čas na spracovanie: 20 - 30 minút
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Cementová rýchlotvrdnúca vysoko tekutá malta na zalievanie  
s kompenzáciou zmršťovania, s rýchlym nástupom pevnosti a 
vysokou skorou pevnosťou. Pre výšky zaliatia do 15 cm. Pre 
zalievanie rámov šácht a vyrovnávacích krúžkov, na fixovanie 
tabuliek, stĺpov, stožiarov a pod. Pre použitie pri betónovaní a 
sanačných prácach, pre priemyselné podlahy a dopravné plochy, 
ktoré sa po krátkej dobe znovu majú uvoľniť pre dopravu.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● veľmi rýchly nástup pevnosti
● zrnitosť 0 - 2,5 mm
● výška zaliatia: do 15 cm; od 5 cm sa musí pridávať štrk so zr-

nitosťou 2/8; pri aplikáciách na menšie plochy (napr. pri sanácii 
šácht) do 20cm bez pridávania 

● kompenzácia zmršťovania
● mimoriadne dlho tekutá
● začiatok tuhnutia: po cca 15 minútach
● koniec tuhnutia: po cca 30 minútach
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Sopro BS 467
BetonSpachtel/ betónový tmel

   

   

Sopro VM S
VergussMörtel schnell/ 
rýchla malta na zalievanie
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Hohe Belast-
barkeit    
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t – Ternäres System

SZ-T

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350467 44,02 1,761 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,3 kg/m2  
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350744 35,06 1,402 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 2,1 kg/dm3

Systemprodukt 
Schachtsanierung

*

* Pozri strana 153 dolu.
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 cementová reaktívna izolácia
 spoľahlivé, rýchle preschnutie
 vysoko fl exibilná a bez obsahu bitúmenu
 vonkajšie steny pivníc, sanácia stavieb,
izolácia soklov, horizontálna izolácia,
nádrže s úžitkovou vodou a pod.

Sopro ZR Turbo XXL –
Cementová reaktívna izolácia

eXXtra Light!

extrémne výdatná

Izolácia
kdekoľvek

3.
 Iz

ol
ác

ie
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Cementová dvojzložková flexibilná a vysoko výdatná reaktívna 
izolácia s rýchlym preschnutím. Na izolovanie vonkajších stien piv-
níc (s použitím EN 18 195, časť 4, 5 a 6), na staré bitúmenové izolácie, 
ako horizontálna izolácia na podlahové panely, ako negatívna izolá-
cia, na lepenie izolačných a ochranných panelov, na sanáciu stavieb, 
izoláciu soklov a horizontálne zábrany, na lepenie a utesnenie svetel-
ných šácht, pre nádrže s úžitkovou vodou do hĺbky vody 10m, 
studne, truhlíky na kvety a pri výstavbe záhrad a krajiny. Vhodná 
aj na kompozitnú izoláciu domových kúpeľní, balkónov a terás.  
Na utesnenie starých, pevných, nosných dlaždíc na balkónoch a tera-
sách (dlaždica na dlaždicu). Vhodná pre triedy namáhania A0 a B0 
podľa Vestníku ZDB. 
Optimálna pevnosť pre ľahšie spracovanie. Maximálna flexibilita 
vďaka technológii MicroGum®. Veľmi nízka spotreba a veľmi 
dobré spracovanie aj pri nepriaznivých poveternostných pod-
mienkach. Možnosť spracovania na mnohých povrchoch aj bez zák-
ladného náteru. 

● cementová reaktívna izolácia
● veľmi vysoká výdatnosť
● spoľahlivé, rýchle preschnutie
● vysoko flexibilná a bez bitúmenu
● už po cca 6 hodinách vodotesná voči tlaku vody 2,5 bar
● už po cca 3 hodinách tesnosť voči dažďu
● už po cca 6 hodinách premostenie trhlín
● výkop naplniteľný už po cca 6 hodinách
● použiteľná aj na studené a mierne vlhké podklady
● prepúšťa vodnú paru
● odolná voči UV žiareniu
● optická kontrola preschnutia vďaka zmene farebnosti
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● možnosť pretretia a nanesenia novej omietky
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-MDS použitie ako 

minerálna tesniaca hmota pre utesnenie stavby podľa zoznamu stavebných pravidiel A 
časť 2, por. č. 2.49 v kombinácii so Sopro DB 438, Sopro DBF 638, Sopro AEB 148, Sopro 
AEB 641, Sopro DE 014/015, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro DMW 090, 
Sopro DMB 091, Sopro AEB 112/129 –133, Sopro GD 749

SFV e.V. Großburgwedel:
– Skúšobná správa: spĺňa požiadavky PG-AIV-B pre správanie po zaťažení poveternostnými 

vplyvmi v prístrojoch (odolnosť voči UV žiareniu)

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389618 138,34 6,917 Vedro (kombinované balenie)  20 kg 20 kg 360 kg cca 1,2 kg/m2  

na mm hrúbky 
suchej vrstvy

Sopro ZR Turbo XXL
Zementäre Reaktivabdichtung 2-K/ 
cementová reaktívna izolácia  2-K

Ho
he

 Flä
chenleistung

Hohe
Ergiebigkeit    
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SZ-T

eXXtra Light!

extrémne výdatná

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro 
ZR Turbo XXL

eXXtra Light!

extrémne výdatná

*

* Pozri strana 153 dolu.
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Vysoko elastický škárovací a tesniaci tmel pre spracovanie za horúca, 
z bitúmenu modifikovaného polymérmi, po vychladnutí okamžite 
zaťažiteľný a neprepúšťajúci vodu. Sopro VAM 830 slúži na vypĺňa-
nie škár vo vodorovnej oblasti, napr. pri budovaní záhrad a ciest.  
Na izoláciu stavby proti pôdnej vlhkosti (kapilárna, viazaná voda) a 
nehromadiacej sa priesakovej vode.

● bitúmen pre spracovanie za horúca
● dobrá odolnosť voči chemikáliám
● ekologické – bez obsahu rozpúšťadiel

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389769 59,24 5,924 Kartón 10 kg 10 kg 480 kg cca 3 kg/m2  
pri povrchovom

nátere

Pri preprave a skladovaní chráňte  
pred mrazom.

Cementová  tesniaca stierka na vytvorenie vodu neprepúšťajú-
cich náterov proti netlačiacej povrchovej a priesakovej vode  
na murive, plochách z betónu a omietky. 
Pri novostavbách a starých stavbách, pozemných a inžinierskych 
stavbách, ako aj pre nádrže s úžitkovou vodou do hĺbky vody 5 m.

● použitie v interiéri a exteriéri
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230576 14,27 2,854 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg 3 - 6 kg/m2 
v závislosti

od použitia a
namáhania

Hotová rýchloschnúca špeciálna farba so syntetickou živicou, 
bez obsahu rozpúšťadiel na utesnenie a natretie záchytných 
vaní a priestorov pre vykurovací olej EL a naftu, ako aj pre nepou-
žité motorové a prevodové oleje v domácej oblasti, ako aj vo všet-
kých priemyselných oblastiach. Umožňuje odsávanie alebo utretie 
vytečených látok z natretého povrchu bez námahy.

● použitie v interiéri
● na steny a podlahy
● vysoké krytie
● premostenie trhlín
● rýchloschnúca
● pripravená na použitie
● jednozložková
Skúšobný certifikát
MPA Karlsruhe:
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru podľa zoznamu stavebných pravi-

diel A časť 2, por.č. 2.15 – vydanie 2012/1: Náter na natieranie plôch z betónu, omietky a 
poterov v záchytných vaniach a priestoroch

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398635 šedá 58,49 11,698 Vedro 5 l 5 l 416 kg cca 1 l/m2

Sopro
Bauchemie GmbH

šedá

Štandardná farba*

Sopro ÖS 635
Ölstopp/  
stop oleju

   

Sopro DS 422
DichtSchlämme/  
tesniaca stierka

   

   

Sopro VAM 830
Verguss- und Abdichtmasse/ 
škárovací a tesniaci tmel

   

   

* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť od stuhnutého materiálu. 112 Stavebné materiály
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Hotová bitúmenová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel ako izo-
lačný a ochranný náter pre betón, omietky, murivo z tehál, ľahče-
ného betónu a pórobetónu proti prirodzeným agresívnym látkam 
v oblasti styku so zemou.  
Vhodná pre suché a slabo vlhké podklady.

● rýchloschnúca
● pripravená na použitie
● jednoduché spracovanie
● možnosť nanášania nástrekom, valčekom alebo štetcom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398755 83,74 2,791 Hobbock 30 kg 6 30 kg 360 kg 100 - 200 g/m2

398756 31,66 3,166 Vedro 10 kg 10 kg 400 kg

398757 20,67 4,134 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg

Hotový rýchloschnúci izolačný a ochranný náter bez obsahu 
rozpúšťadiel pre nové a staré strešné krytiny z bitúmenových 
strešných pásov, bitúmenových zváraných pásov, bitúmenových 
šindľov, minerálnych striech, striech z dreva a kovu, ak aj starých 
bitúmenových náterov.

● neprepúšťa vodu, odolný voči poveternostným vplyvom 
● odolný voči starnutiu
● doba schnutia: cca 20 minút
● možnosť spracovania za studena
● ľahké spracovanie
● možnosť nanášania štetcom, valčekom a nástrekom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398754 21,79 4,358 Vedro 5 l 5 l 300 kg 400 - 500 ml/m2

      Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Hotový primárny náter na báze bitúmenovej emulzie podľa EN 
18195, časť 2, bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu. 
Na primárne ošetrenie nasiakavých a minerálnych podkladov pre 
následnú izoláciu so Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 
1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K a Sopro KMB Flex 
2-K. Bez horľavých alebo zdraviu škodlivých výparov pri spracovaní. 

● rýchloschnúci
● pripravený na použitie
● jednoduché spracovanie
● na zlepšenie priľnavosti
● možnosť nanášania nástrekom, valčekom alebo štetcom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389683 48,70 1,948 Kanister 25 l 25 l 600 kg 150 - 200 ml/m2

389682 23,79 2,379 Kanister 10 l 10 l 600 kg

Sopro ISA 755
Isolier- und SchutzAnstrich/ 
izolačný a ochranný náter

   

   

Sopro BDL 661
BitumenDachLack/ 
lak na bitúmenové strechy

   

   

Sopro KDV 681
KellerDichtVoranstrich/ 
náter pre pivnice

   

   

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku. 113
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Koncentrát pre primárny náter na báze bitúmenovej emulzie 
podľa EN 18195, časť 2 bez obsahu rozpúšťadiel riediteľný 
vodou. 
Ako základný náter na nasiakavé a minerálne podklady pre 
následnú izoláciu so Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 
1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K a Sopro KMB Flex 
2-K. Zlepšuje priľnavosť k podkladu. Bez horľavých alebo zdraviu 
škodlivých výparov pri spracovaní.

● rýchloschnúci
● musí sa na stavbe zriediť s vodou v pomere 1 : 10
● jednoduché spracovanie 
● na zlepšenie priľnavosti
● možnosť nanášania nástrekom, valčekom alebo štetcom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Jednozložkový synteticky modifikovaný, polystyrénom plnený, 
bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez obsahu rozpúšťadiel  
na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby s premostením trhlín podľa 
EN 18195, časť 4, 5 a 6 (hromadiaca sa priesaková voda), ako aj na 
horizontálnu medziizoláciu. 
Ako lepidlo pre ochranné, drenážne a izolačné platne v oblasti 
styku so zemou.

● odolný voči dažďu: po cca 5 hodinách*
● rýchle preschnutie
● malé zníženie hrúbky vrstvy pri preschnutí 
● odolný voči chladu a teplu
● pripravený na použitie
● možnosť nanášania stierkou a nástrekom
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam 
● triedy pôsobenia vody W1-E, W3-E a W4-E** podľa DIN 18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389751 27,50 5,500 Vedro 5 kg 5 kg 400 kg cca 250 g/m2

zriedené (1:10)

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389752 91,54 3,051 Hobbock 30 l 6 30 l 356 kg  
(18 Hob.)

3,7 - 4,9 l/m2

podľa zaťaženia

389750 40,84 3,713 Vedro 11 l 6 11 l 321 kg

** Nie ako prierezová izolácia

* V závislosti od poveternostných podmienok, sily vetra, teploty vzduchu a podkladu,  
ako aj hrúbky vrstvy izolácie sa časové údaje môžu líšiť.

Sopro KDG 751
KellerDichtGrundierung/ 
základný náter pre utesnenie  
pivníc - koncentrát

K
on

zentrat

1
:1

0
m

it Wasser zu verd

ün
n

e
n

!

   

   

Sopro KD 752
KellerDicht/ 
základný náter 1-zložkový

   

   

 Pri preprave a skladovaní  
chráňte pred mrazom.114 Stavebné materiály
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Dvojzložkový synteticky modifikovaný, polystyrénom plnený, 
voči radónu tesný bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez 
obsahu rozpúšťadiel na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby s pre-
mostením trhlín podľa EN 18195, časť 4, 5 a 6, ako aj na horizon-
tálnu medziizoláciu. Aj na utesnenie pracovných a styčných škár  
pri prechode izolácie stavby k stavebným dielcom z betónu s vyso-
kým odporom voči prenikaniu vody. Ako lepidlo pre ochranné, dre-
nážne a izolačné platne v kontakte s pôdou.

● optimálna pevnosť
● odolný voči dažďu: po 3 - 5 hodinách *
● rýchle preschnutie
● malé zníženie hrúbky vrstvy pri preschnutí
● odolný voči chladu a teplu
● možnosť nanášania stierkou a nástrekom
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam 
● triedy pôsobenia vody W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E**  

podľa DIN 18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25
Skúšobné certifikáty
Bautest Dresden GmbH: 
– Všeobecné osvedčenia stavebného dozoru pre normálne zápalné, synteticky modifiko-

vané bitúmenové hrubé nátery pre izoláciu stavby podľa zoznamu stavebných pravidiel 
A, časť 2, por.č. 2.39 pre použitie v súlade s DIN 18 195 časti 4 – 6 aj ako škárová izolácia 
pre stavebné dielce z betónu s vysokým odporom voči prenikaniu vody podľa zoznamu 
stavebných pravidiel A, časť 2, por.č. 1.4.

Kemski & Partner:
– pasívna blokácia difúzie radónu/ tesný voči radónu

Jednozložkový synteticky modifikovaný, polystyrénom plnený 
bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez obsahu rozpúšťadiel,  
s rýchlym preschnutím, na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby  
s premostením trhlín podľa DIN 18195 časť 4, 5 a 6, ako aj na hori-
zontálnu medziizoláciu. Aj na utesnenie pracovných a styčných 
škár pri prechode izolácie stavby k stavebným dielcom z betónu  
s vysokým odporom voči prenikaniu vody. Ako lepidlo pre 
ochranné, drenážne a izolačné platne v kontakte s pôdou.

● rýchla odolnosť voči dažďu (po cca 4 hodinách*)
● veľmi krátky čas schnutia (cca 2 dni)
● malé zníženie hrúbky vrstvy pri preschnutí
● nízke stlačenie tlakom zeme 
● veľmi vysoký plošný výkon
● odolný voči chladu a teplu
● jednoduché spracovanie, okamžite pripravený na použitie
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam  
● tesný voči radónu
● triedy pôsobenia vody W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E**  

podľa DIN 18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25
Skúšobné certifikáty
MPA Karlsruhe: 
– Všeobecné osvedčenia stavebného dozoru pre normálne zápalné, synteticky modifiko-

vané bitúmenové hrubé nátery pre izoláciu stavby podľa zoznamu stavebných pravidiel A, 
časť 2, por.č. 2.39

–  Vydanie 2013/1 pre použitie v súlade s DIN 18195 časť 4–6, aj ako škárová izolácia pre 
stavebné dielce z betónu s vysokým odporom voči prenikaniu vody podľa zoznamu sta-
vebných pravidiel A, časť 2, por. č 2.48 – vydanie 2013/1 

Kemski & Partner: 
– Pasívna blokácia difúzie radónu/ tesný voči radónu

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389753 99,49 3,316 Hobbock 30 l 6 
FlüssigZložka A inkl.Beutel, PulverZložkyB

30 l 391 kg
(18 

Hob.)

3,5 - 4,6 l/m2

podľa zaťaženia

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389652 105,81 3,527 Hobbock 30 l 30 l 357 kg
(18 hob.)

3,5 - 4,6 l/m2

podľa zaťaženia

** Nie ako prierezová izolácia

** Nie ako prierezová izolácia

* V závislosti od poveternostných podmienok, sily vetra, teploty vzduchu  a podkladu,  
ako aj hrúbky vrstvy izolácie sa časové údaje môžu líšiť.

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro KD 754
KellerDicht/ 
základný náter 2-zložkový

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro KSP 652
KellerDicht Super+ 

základný náter super

   

   

 Pri preprave a skladovaní  
chráňte pred mrazom.

Prášková zložka 

priložená vo vnútri

6	Tovar nie je na sklade,  
artikel dostupný len na objednávku. 115
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Jednozložkový synteticky modifikovaný, polystyrénom plnený 
bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez obsahu rozpúšťadiel  
na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby s premostením trhlín podľa 
DIN 18195 časť 4, 5 a 6 (hromadiaca sa priesaková voda), ako aj na 
horizontálnu medziizoláciu. Ako lepidlo pre ochranné, drenážne a 
izolačné platne v kontakte s pôdou.

● odolný voči dažďu: po cca 7 hodinách*
● na lepenie drenážnych a izolačných platní
● odolný voči chladu a teplu
● pripravený na použitie
● možnosť nanášania stierkou a nástrekom
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam
● triedy pôsobenia vody W1-E, W3-E a W4-E** podľa EN18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Dvojzložkový synteticky modifikovaný, vláknami zosilnený 
bitúmenový náter pre hrubú vrstvu bez obsahu rozpúšťadiel  
na vytvorenie flexibilnej izolácie stavby s premostením trhlín podľa 
EN 18195 časť 4, 5 a 6, ako aj na horizontálnu medziizoláciu. Aj na 
utesnenie pracovných a styčných škár v prechode izolácie stavby  
k stavebným dielcom z betónu s vysokým odporom voči prenika-
niu vody. Ako lepidlo pre ochranné, drenážne a izolačné platne  
v oblasti styku so zemou.

● optimálna pevnosť
● odolný voči dažďu: po 4 - 6 hodinách*
● rýchle preschnutie
● odolný voči chladu a teplu
● možnosť nanášania stierkou a nástrekom
● odolný voči všetkým na stavbe sa všeobecne vyskytujúcim agre-

sívnym látkam 
● triedy pôsobenia vody W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E**  

podľa EN 18 533
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25
Skúšobné certifikáty
Bautest Dresden GmbH:
– Všeobecné osvedčenia stavebného dozoru pre normálne zápalné, synteticky modifiko-

vané bitúmenové hrubé nátery pre izoláciu stavby podľa zoznamu stavebných pravidiel 
A, časť 2, por. č. 2.39 pre použitie v súlade s DIN 18 195 časti 4 – 6 aj ako škárová izolácia 
pre stavebné dielce z betónu s vysokým odporom voči prenikaniu vody podľa zoznamu 
stavebných pravidiel A, časť 2, por. č. 1.4.

Art. č.  Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389760 80,11 2,670 Hobbock 30 l 30 kg 356 kg
(18 Hob.)

3,9 - 5,1 l/m2

podľa zaťaženia

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389762 81,39 2,713 Hobbock 30 l,  
Tekut. zlož. A 22 kg vrátane 
prášk. zlož.B 8 kg

30 kg 540 kg
(18 Hob.)

4,2 - 5,6 kg/m2

podľa zaťaženia

Pri preprave a skladovaní chráňte  
pred mrazom

Sopro KMB 650
KMB Flex 1-K Bitumen- 
Dicht- und Klebemasse/ 
bitúmenová tesniaca hmota  
a lepidlo

   

   

Sopro KMB 651
KMB Flex 2-K  
BitumenDickbevrstvaung/ 
bitúmenový hrubý náter

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH

** Nie ako prierezová izolácia

** Nie ako prierezová izolácia

* V závislosti od poveternostných podmienok, sily vetra, teploty vzduchu 
 a podkladu, ako aj hrúbky vrstvy izolácie sa časové údaje môžu líšiť.

Prášková zložka 

priložená vo vnútri

116 Stavebné materiály
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Jednozložkový rýchloschnúci hotový bitúmenový primárny 
náter bez obsahu rozpúšťadiel ako príprava podkladu na 
následné spracovanie bitúmenových, strešných a zváraných 
pásov. Vhodný aj ako primárny náter na vylepšenie priľnavosti  
pre následné nanesenie Sopro BitumenSpachtel, Sopro Bitumen-
KaltKleber a Sopro BitumenDachLack. Mimoriadne vhodný na staré 
bitúmenové nátery a izolačné pásy, rovnako aj na betón, plne a 
lícujúco vyškárované murivo a omietku.

● doba schnutia: cca 15 minút
● na zlepšenie priľnavosti
● možnosť spracovania za studena
● pripravený na použitie
● jednoduché spracovanie
● možnosť nanášania štetcom, valčekom a nástrekom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Vysoko kvalitný rýchloschnúci hotový primárny náter na báze 
bitúmenu a kaučuku, bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu. 
Na primárne ošetrenie minerálnych podkladov pre následnú izolá-
ciu so SoproThene® BitumenAbdichtungsbahn (pozri strana 
118). Vylepšuje priľnavosť k podkladu.

● doba schnutia: cca 45 minút
● pre suché a mierne vlhké podklady
● na zlepšenie priľnavosti
● pripravený na použitie
● jednoduché spracovanie
● možnosť nanášania štetcom, valčekom a nástrekom
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398758 70,38 2,815 Kanister 25 l 25 l 600 kg 100 - 150 ml/m2

398760 31,12 3,112 Kanister 10 l 10 l 600 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398883 49,62 4,962 Vedro 10 l 10 l 320 kg
(32 vedier )

100 - 150 ml/m2

Pri preprave a skladovaní chráňte 
pred mrazom.

Sopro BVA 759
Bitumen-Voranstrich  
lösemittelfrei/ 
bitúmenový primárny náter 
bez obsahu rozpúšťadiel

   

   

SoproThene®

Voranstrich/ 
primárny náter

   

   

Triedy Pôsobenie vody

W1-E Pôdna vlhkosť a netlačiaca voda 

W1.1-E Pôdna vlhkosť pri stenách a podlahových doskách so stykom so zemou a pri silne priepustných podlahách  
k > 10-4 m/s

W1.2-E Pôdna vlhkosť a netlačiaca voda pri stenách a podlahových doskách so stykom so zemou na/ v mierne prie-
pustnej podlahe  k ≤ 10-4 m/s s izoláciou podľa DIN 4095

W2-E Tlačiaca voda (pri stenách, podlahových doskách a stropoch so stykom so zemou)

W2.1-E Mierne pôsobenie tlačiacej vody do hĺbky ponoru izolačných stavebných dielcov 3 m

W2.2-E Vysoké pôsobenie tlačiacej vody nad hĺbku ponoru 3 m 

W3-E Netlačiaca voda na stropoch zasypaných zeminou (do 10 cm výšky nahromadenia na izolácii)

W4-E Odstrekujúca voda a pôdna vlhkosť na stenových sokloch, ako aj kapilárna voda na stenách a pod nimi (bez 
výšky nahromadenia; oblasť sokla steny platí od 20 cm až po 30 cm nad hornou hranou zábradlia).

Triedy pôsobenia vody podľa EN 18 533 **

**podľa návrhu normy 11/2016. 117
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Za studena samolepiaci flexibilný bitúmenový izolačný pás  
z bitúmenu modifikovaného plastmi, premosťujúci trhliny, 
tesný voči radónu, na nosnej fólii odolnej voči pretrhnutiu. Na 
vytváranie flexibilnej izolácie stavby podľa EN 18195, časť 4 a 5 
(mierne namáhanie), ako aj na horizontálnu medziizoláciu. Na izo-
láciu vonkajších stien pivníc, balkónov a terás. Ako príprava pod-
kladu sa používa SoproThene® (pozri strana 117).

● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● vynikajúca sila lepenia aj pri nízkych teplotách
● na vytváranie Z a L izolácie pri dvojnásobne debnenom murive
● s vulkanizačnými pásikmi (šírka 50 mm)*
● čisté a jednoduché spracovanie od -5°C do +30°C
● okamžite vodotesné aj proti prudkému lejaku
● triedy pôsobenia vody W1-E a W4-E podľa EN 18 533 
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 25
Skúšobné certifikáty
Ústav pre skúšky materiálov v stavebníctve, Braunschweig:
– EN 13969
Kemski & Partner:
– Pasívna blokácia difúzie radónu/ tesný voči radónu

Art. č. Cena  
balenia

Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398878 Bitúmenový tesniaci pás 219,42 14,628 Rolka (šírka100 cm) 15 m 15 m cca 397 kg
(15 roliek)

cca 1,1 m/m2

398879 81,85 16,370 Rolka (šírka100 cm) 5 m 5 m cca 226 kg
(24 roliek)

398882 Lepiaca páska 67,93 4,529 Rolka (šírka100 cm) 15 m 15 m

398880 Ukončovacia flísová páska 179,33 7,173 Rolka (šírka100 cm) 25 m 25 m

398881 Ukončovacia hliníková 
páska

88,83 5,922 Rolka (šírka100 cm) 15 m 15 m

Obojstranná samolepiaca samozváracia lepiaca páska, odolná 
voči pretrhnutiu, so silne lepiacou bitómenovo - kaučukovou hmo-
tou pre vodorovnú oblasť prekrytia a styčnú oblasť, ako aj na bez-
pečné utesnenie komplikovaných detailov, ako napr. priechodky 
rúrok a výpuste podlahy v spojení s izolačným bitúmenovým 
pásom SoproThene® . Vhodná aj na upevnenie izolačných alebo 
drenážnych rohoží na bitúmenový izolačný pás SoproThene®.

SoproThene®  
Klebeband
Verschweißungsband/ 
zváracia páska

Samolepiaca univerzálna izolačná páska premosťujúca trhliny, 
na báze butylkaučuku, pre horné ukončovanie pásov pri zvislých 
plochách, ako aj na ukončovanie pásov pri vodorovných plochách 
izolácie s bitúmenovým izolačným pásom SoproThene®.  Na hornej 
strane so syntetickým kašírovaním flísom pre jednoduché pevné 
omietnutie, resp. prelepenie.

SoproThene®  
Abschlussband Vlies
ukončovacia flísová páska

Samolepiaca hliníková ukončovacia páska odolná voči UV žia-
reniu, potiahnutá silne lepiacou bitúmenovo – kaučukovou hmo-
tou pre horné ukončenie pásu pri zvislých plochách, ako aj ukonče-
nie pásu pri vodorovných plochách izolácie  s bitúmenovým izolač-
ným pásom SoproThene®.

SoproThene®  
Abschlussband  
Aluminium
ukončovacia hliníková páska

SoproThene®

Bitumen-Abdichtungsbahn  
mit Vulkanisierungsstreifen/ 
bitúmenový izolačný pás  
s vulkanizačnými pásikmi
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Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, malta na 
omietky podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS II, W0, murova-
cia malta podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 3, malta na reštau-
rovanie, špeciálne na sanáciu starých domov.

● zrnitosť 0 - 2 mm
● spracovanie ručne a strojovo
● použitie v interiéri a exteriéri

Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, malta na 
omietky podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS IV, W0, predovšet-
kým v oblasti pivníc a soklov; murovacia malta podľa normy 
ÖNORM EN 998-2, M 10, malta na pokladanie do hrubého lôžka 
pre prírodný kameň, platne a dlaždice.

● zrnitosť 0 - 3 mm
● spracovanie ručne a strojovo
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350022 13,80 0,552 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg Obsah vreca  
na cca 17 l  

čerstvej malty

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350023 13,94 0,558 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg Obsah vreca  
na cca17 l  

čerstvej malty

Sopro TZM 870
TrassZementMörtel/ 
cementová malta s trasom

Staub-

reduzier t    

   

�������

����

Sopro TKM 887
TrassKalkMörtel/ 
vápenná malta s trasom

Staub-

reduzier t    

   

�������

����
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Hydraulická hotová malta s pridaním syntetiky na lepenie a tmele-
nie polystyrénových izolačných dosiek.

● ľahké spracovanie
● prepúšťa vodnú paru
● použitie v interiéri a exteriéri

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389700 šedá 13,25 0,530 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 3,6 kg/m² pri
hrúbke steny 20 cm 

Biela hydraulická malta pre tenké lôžko podľa normy ÖNORM 
EN 998-2, M 10 na vytváranie muriva zo silne nasiakavých pórobe-
tónových rovných tvaroviek a prvkov (napr. Ytong®, Hebel®). Vďaka 
svojej bielej farbe škáry nevyčnievajú z muriva. Pre hrúbky vrstvy 
1-3 mm.

● biela murovacia malta
● vysoká schopnosť zadržiavania vody
● pevnosť v tlaku: > 10 N/mm2

● počiatočná pevnosť v šmyku: > 0,5 N/mm2

● použitie v interiéri a exteriéri
● dobrá priľnavosť
Skúšobný certifikát
Skúšobná správa  76.271/05 der TFVA na TU-Graz

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

330500  biela 22,00 0,880 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 3,6 kg/m² pri
hrúbke steny 20 cm 

PlanblockMörtel

   

   

KlebeSpachtel 
lepiaci tmel

   

   

Šedá hydraulická malta na režné murivo s pravým trasom 
podľa normy ÖNORM EN 998-2, M 5 na súčasné zamurovanie a 
škárovanie zvonivkových tehál, s ktorými sa vytvára predmurované 
režné murivo, murivo, stĺpy, ohrady a pod.

● zrnitosť 0 - 2 mm
● použitie v interiéri a exteriéri
● spracovanie ručne a strojovo
● Dbajte, prosím, na náš špeciálny servis farieb!

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350514 hellgrau 12,15 0,486 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg pri 12 cm hrubke 
steny cca 40 kg/m²330512 500,00 0,500 voľná (silo) 1 t ab 12 to

Sopro KMT 402
KlinkerMörtel Trass/ 
zvonivková malta s trasom 

original

natürlich

Trass
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Hydraulicky tuhnúca prírodná biela omietka s pravým trasom 
podľa normy ÖNORM EN 998-1, CR, CS I, W1. Na vytváranie 
plôch z jemnej omietky s vysokou priepustnosťou vodnej pary.

● zrnitosť 0 - 1 mm
● pevnosť v tlaku: cca 1,4 N/mm2

● odpudzuje vodu
● hrúbky vrstvy: 3 - 6 mm
● použitie v interiéri a exteriéri 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

310110 biela 12,66 0,506 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
310112 8,98 1,796 Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

BioKalk Universalputz
univerzálna omietka s trasom

   

   

Hydraulicky tuhnúca biela interiérová omietka podľa normy 
ÖNORM EN 998-1, CR, CS I, W0. Na vytváranie plôch z jemnej 
omietky s vysokou priepustnosťou vodnej pary.

● zrnitosť 0 - 1 mm
● pevnosť v tlaku: cca 1,3 N/mm2

● reguluje vlhkosť
● hrúbky vrstvy: 3 - 6 mm

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

310111 biela 11,70 0,468 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

BioKalk Feinputz 
jemná omietka
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Hydraulicky tuhnúca prírodná biela omietka s trasom podľa normy 
ÖNORM EN 998-1, CR, CS II, W2. Na vytváranie jemných plôch 
omietky v jednej vrstve priamo na silne nasiakavých rovných pod-
kladoch ako pórobetónové tvárnice alebo pórobetónové rovné 
prvky s vysokou priepustnosťou vodnej pary.

● zrnitosť 0 - 1 mm
● vysoká schopnosť zadržiavania vody
● odpudzuje vodu
● prepúšťa vodnú paru
● hrúbky vrstvy: 3 - 10 mm
● použitie v interiéri a exteriéri 
Skúšobný certifikát
Oddelenie magistrátu 39 mesta Viedeň:
– ÖNORM EN 998-1

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

310013 biela 19,56 0,782 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,3 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

PlanblockPutz weiß 
biela murovacia omietka
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Izolácia pivnice so Sopro ZR Turbo alebo
Sopro KellerDicht hrubým náterom bitúmenu

A

C

E

F

G

H

D

IJ

B

1) Pri spracovaní Sopro ZR turbo XXL sa na prípravu podkladu použije základný náter Sopro GD749.
2) Pri plošnej izolácii so Sopro ZR turbo XXL tento pracovný krok nie je potrebný.

A Horizontálna izolačná vrstva:
Sopro TDS 823 alebo 
Sopro ZR turbo XXL

B Izolačná vrstva muriva:
Sopro TDS  823 
alebo Sopro ZR turbo XXL

C Vylepšenie škár:
Sopro RAM 3®

D Koncentrovaný základný 
náter Sopro KellerDicht 
alebo primárny náter Sopro 
KellerDicht Voranstrich 1)

E V oblasti soklov 2):
Sopro TDS 823 alebo 
Sopro ZR turbo XXL

F Vyduté zaoblenie/ žľab:
Sopro RAM 3®

G 1. vrstva
Sopro KellerDicht Super+

alebo Sopro ZR turbo XXL

H 1. vrstva:  do vrstvy vložiť
armovanie Sopro KellerDicht 

I 2. vrstva:
Sopro KellerDicht Super+

alebo Sopro ZR turbo XXL

J Drenážna a ochranná vrstva:
Sopro KellerDrainSystem
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Cementová malta na ochranu pred koróziou v priebehu opatrení 
renovácie betónu. Odskúšaná podľa normy EN 1504 – „Produkty a 
systémy na ochranu a renováciu nosných konštrukcií z betónu“, ako 
aj podľa ZTV ING a smerníc na renováciu DAfStb. Ako náter na 
betonársku oceľ zbavenú hrdze, na opätovné vytvorenie 
ochrany pred koróziou.

● jednozložková 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● minerálna
● ľahké spracovanie
● možnosť nanášania štetcom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Ústav pre polyméry 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v systéme Sopro PCC so Sopro 

Repadur MH, Sopro Repadur 50 a Sopro Repadur 5

Cementové adhézne premostenie malty na následnú náhradu 
betónu so Sopro Repadur 50 v priebehu opatrení renovácie 
betónu. Odskúšané podľa normy EN 1504 – „Produkty a systémy na 
ochranu a renováciu nosných konštrukcií z betónu“, ako aj podľa 
ZTV ING a smerníc na renováciu DAfStb. 
Pre maximálnu kontaktnú priľnavosť následne nanášanej repro-
filačnej malty Sopro Repadur 50.

● jednozložková
● použitie v interiéri a exteriéri 
● na ľahké vytváranie kompozitných obkladov na betónových 

podkladoch
● na ľahšie spracovanie a zlepšenie priľnavosti reprofilačnej 

malty 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,) 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Ústav pre polyméry 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v systéme Sopro PCC so Sopro 

Repadur KS , Sopro Repadur 50 a Sopro Repadur 5

Cementová náhrada betónu s pridaním vlákien na reprofiláciu a 
veľkoplošné nanášanie na betónové podklady. Odskúšaná 
podľa normy EN 1504 – „Produkty a systémy na ochranu a renová-
ciu nosných konštrukcií z betónu“ ako aj podľa ZTV ING a smerníc 
na renováciu DAfStb. Veľmi pevná reprofilačná malta. Nanesie sa 
stierkou do čerstvého adhézneho premostenia zo Sopro Repadur 
MH a dá sa dobre vyhladiť.

● jednozložková 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● hrúbka vrstvy 10 - 50 mm
● minerálna
● zosilnená vláknami
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
Skúšobný certifikát
Ústav pre polyméry 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v systéme Sopro PCC so Sopro 

Repadur KS, Sopro Repadur MH a Sopro Repadur 5

Repadur KS
Korrosionsschutzmörtel 1-K PCC/
ochrana pred koróziou

   

Repadur MH
Mörtelhaftbrücke PCC/ 
adhézne premostenie malty

   

Repadur 50
Betoninstandsetzungsmörtel PCC/ 
renovácia betónu

   

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389850 20,85 4,170 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg cca 120 g/bm
železo ø = 10 mm389859 5,22 Plechovka1 kg 1 kg 480 kg

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389851 60,90 2,436 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,65 kg/m2  
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
389858 14,88 2,976 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389852 36,64 1,466 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 2,0 kg/m2  
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
389860 10,29 2,058 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg
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Cementový jemný tmel na uzatvorenie pórov a vyrovnanie betó-
nových podkladov v priebehu opatrení renovácie betónu. Odskú-
šaný podľa normy EN 1504 – „Produkty a systémy na ochranu a reno-
váciu nosných konštrukcií z betónu“ ako aj podľa ZTV ING a smerníc 
na renováciu DAfStb. Na vyrovnávanie predtým nanesenej vrstvy  
zo Sopro Repadur 50. Pre hladký povrch na nanesenie systému na 
ochranu povrchu.

● jednozložkový 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● hrúbka vrstvy 1 - 5 mm
● na uzatváranie pórov a bublín
● príprava podkladu pre náterové systémy a iné povrchové úpravy 
● jemný tmel pre kozmetiku betónu
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Ústav pre polyméry 
– Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v systéme Sopro PCC so Sopro 

Repadur KS, Sopro Repadur MH a Sopro Repadur 50

Cementová pevná rýchlotvrdnúca renovačná malta s kompenzá-
ciou zmršťovania na renováciu betónu v hrúbkach vrstiev 1 -40mm 
na jeden nános. Mimoriadne vhodná na rýchle opravy betóno-
vých prefabrikátov a priemyselných podláh.

● jednozložková 
● použitie v interiéri a exteriéri 
● hrúbka vrstvy 1 - 40 mm
● pre betónové stavby a balkóny
● pre betónové prefabrikáty
● pre priemyselné podlahy a betónové cesty
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Repadur 5
Betonfeinspachtel PCC/ 
jemný betónový tmel

   

Repadur 40 S 
Betoninstandsetzungsmörtel 
schnell/ 
rýchla renovácia betónu

   

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389853 41,30 1,652 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg cca 1,75 kg/m2  
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
389856 10,58 2,116 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389855 46,58 1,863 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 1,9 kg/m2  
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
389873 12,73 2,546 Vrecko 5 kg 6 5 kg 1 000 kg

6	Tovar nie je na sklade, artikel dostupný 
len na objednávku.

Cementový rýchlotvrdnúci svetlo šedo pigmentovaný jemný 
tmel na opravy tenkou vrstvou a tmelenie horizontálnych a verti-
kálnych betónových povrchov, cementových a vápenno-cemento-
vých omietok. 
Najlepšie vlastnosti pri spracovaní. Na rýchle vytvorenie hlad-
kých povrchov pre následné nátery.

● jednozložkový
● použitie v interiéri a exteriéri 
● hrúbka vrstvy 1 - 10 mm
● jemný podiel zrna
● tmel v tenkej vrstve
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Repadur 10 S 
Betonfeinspachtel schnell/ 
jemný rýchly betónový tmel

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389854 49,28 1,971 Papierové vrece 25 kg 6 25 kg 1 000 kg cca 1,6 kg/m2  
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
389857 11,95 2,390 Vrecko 5 kg 6 5 kg 1 000 kg
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1 Príprava podkladu

3 Nanesenie adhézneho premostenia 4 Vystierkovanie renovačnou maltou 5 Záverečné dokončenie povrchu

2 Nanesenie ochrany pred koróziou

Renovácia betónu so systémom Sopro Repadur:

1 Príprava podkladu 

2 Ochrana pred koróziou: Repadur KS 

3 Adhézne premostenie: Repadur MH 

4 Renovačná malta: Repadur 50/40S* 

5 Dokončenie povrchu: Repadur 5/10S

Akrylová farba odolná voči oteru a postúpaniu pre nátery cemen-
tových podláh a stien. Hodvábne matná a odolná voči zažltnutiu. 
Veľmi dobra krycia schopnosť, ľahké spracovanie a rýchle schnutie. 
Pripravená na použitie, tónovaná v svetlošedom odtieni.

● svetlá šedá 
● na podlahy a stenu
● pre použitie v suchých interiéroch a chránených exteriéroch 
● riediteľná vodou

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

389846 svetlá šedá 69,80 13,960 Vedro 5 l 5 l cca 125 ml/m2 
na náter

Sopro  
BetonSchutzFarbe 
farba na ochranu betónu

   

** Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené farebné  odtiene 
môžu líšiť od stuhnutého materiálu.

svetlá šedá **

* Pri použití Sopro Repadur 40S sa namiesto Sopro Repadur MH nanáša kontaktná hmota z adhéznej 
emulzie Sopro, voda a Sopro Repadur 40S.

NOVÉ
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GaLaBau - Záhradné a krajinné stavby
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Suchá hotová malta s trasovým cementom na pokladanie prí-
rodného kameňa, dlažby a platní, ako aj dlaždíc v exteriéroch. 
Vďaka špeciálnej krivke zrnitosti sa dosiahne maltové lôžko  
s vysokou priepustnosťou vody, ktoré nemá takmer žiaden kapi-
lárny nasiakavý účinok. Zabraňuje tak spoľahlivo vzniku škôd, spô-
sobených vodou, ako napr. vykvetanie a poškodenie štruktúry 
pôsobením mrazu na balkónoch a terasách, schodiskách, podes-
tách a iných vonkajších plochách. Drenážny účinok sa zvýši vlože-
ním drenážnej rohože Sopro DRM 653 (pozri strana 136). Obklady 
sa pokladajú s použitím Sopro HaftschlämmeFlex metódou „čer-
stvé na čerstvé“. 

● zrelosť na pokladanie: po cca 3 dňoch
● použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
● pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
● pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 4 N/mm²
● veľmi vysoká priepustnosť vody
● veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní; možnosť prečerpávania
● pre pokladanie do maltového lôžka od hrúbky vrstvy 2 cm 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Jednozložková adhézna a kontaktná hmota s obsahom trasu  
a s vysokým podielom syntetiky na pokladanie keramických 
dlaždíc a platní, umelého a opracovaného kameňa, ako aj dlažby.

– ako adhézne premostenie k ukladacej malte a podkladu 
– ako adhézne premostenie pre kompozitné potery
– ako adhézne premostenie v spojení so Sopro DrainageMörtel a 

na stavbe vytváraným jednozrnným poterom
– ako adhézne premostenie pre Sopro TrassZementMörtel

● použitie v interiéri a exteriéri  
● bezpečné adhézne spojenie pri pokladaní  
● vhodná obzvlášť pre podlahové kúrenie 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII  
Skúšobný certifikát
SFV e.V. Großburgwedel: 
– Kompozitná pevnosť dlaždíc a platní s najnižšou absorpciou vody pri použití Sopro Haft-

Schlämme Flex. Č. analýzy.: 7885/1/96; 7885/2/96

Sopro DM 610
DrainageMörtel/  
drenážna malta

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C25-F4

   

original

natürlich

Trass

   

Sopro HSF 748
HaftSchlämme Flex/ 
adhézny mostík

original

natürlich

Trass
   

   

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

250024 10,12 0,405 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 16 kg/m²
na 1 cm  

hrúbky vrstvy

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289748 41,83 1,673      Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg 1,0 - 1,5 kg/m² 
práškovou metódou

1,5 - 2,0 kg/m² sedimen-
tačnou metódou
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Hydraulická suchá hotová malta s pravým trasom, omietková malta 
podľa normy ÖNORM EN 998-1, GP, CS IV, W0, predovšetkým pre 
oblasť pivnice a soklov; murovacia malta podľa normy ÖNORM EN 
998-2, M 10, malta na pokladanie do hrubého lôžka pre prírodný 
kameň, dlaždice a platne.

● zrnitosť 0 - 3 mm
● spracovanie ručne a strojovo
● použitie v interiéri a exteriéri 

�������

����

Sopro TZM 870
TrassCementMörtel/  
cementová malta s trasom 

Staub-

reduzier t    

   

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350023 13,94 0,558 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 050 kg Obsah vreca  
na cca 17 l čerstvej 

malty

Cementové špeciálne pojivo s obsahom trasu na vytváranie 
malty pre hrubé lôžko, pokladanie a s jednou zrnitosťou. Vyt-
vára krémovú, dobre spracovateľnú, veľmi odolnú a hustú maltu pre 
oblasť interiérov a exteriérov, obzvlášť na pokladanie citlivých a 
zmenou sfarbenia ohrozených obkladov z prírodného kame-
ňa. Pre keramické podlahové krytiny a platne, ako aj Cotto a umelý 
kameň. S vysokým podielom trasu na výrazné zníženie rizika válen-
ného vykvetania a zmien sfarbenia.*  
Pre ešte lepší drenážny účinok, ako aj spoľahlivé odvádzanie vnika-
júcej vody odporúčame vloženie drenážnej rohože Sopro. 
Môže sa na stavbe zmiešať s pieskom (zrnitosť 0–4 mm) alebo po-
terovým pieskom (zrnitosť 0-8 mm). Vytvorenie drenážnej malty je 
možné s ušľachtilým štrkom zrnitosti 2-5 mm, 5-8 mm alebo 8-12 
mm, ako aj s preosiatymi okrúhliakmi 4-8 mm.  
Vhodné aj na vytvorenie cementovej malty pre hrubé lôžko 
a na pokladanie v spojení so Sopro EpoxiEstrichKorn, ako aj 
drenážnej malty v spojení so Sopro DrainageEstrichKorn (pozri 
strana 97).
 

● použitie v interiéri a exteriéri
● pre hrúbku maltového lôžka od 15 mm
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

350422 11,32 0,566 Papierové vrece 20 kg 840 kg 840 kg

Sopro TRB 421
TrassBinder/  
pojivo s trasom

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C30-F5

   

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C25-F4

original

natürlich

Trass
   

 * Pomer zmiešania: 1 : 4 
  (20 kg TrassPojivo : 80 kg
  Epoxi EstrichKorn)

 ** Pomer zmiešania: 1 : 4 
  (20 kg TrassPojivo : 80 kg 
  Drainage EstrichKorn)

* **

Pojivo

NOVÉ
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Šedá cementová flexibilná malta pre stredne hrubé lôžko  
s obsahom trasu, na pokladanie dlažby a platní z umelého a 
opracovaného kameňa.

● hrúbka maltového lôžka 5 - 20 mm
● použitie v interiéri a exteriéri 
● pridanie syntetickej živice
● čas na spracovanie: cca 3 hodiny 
● pochôdznosť: po cca 24 hodinách 
● s pravým trasom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania VE PG Spotreba

230103 šedá 22,93 0,917 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Sopro  
SteinKleber grau
flexibilné  
šedé lepidlo na kameň

original

natürlich

Trass
   

   

Biela cementová rýchlotvrdnúca flexibilná malta pre hrúbku 
maltového lôžka 5 až 15 mm na pokladanie a lepenie rovnomerne 
hrubých platní z opracovaného kameňa, Solnhofského prírodného 
kameňa, jurského mramoru, dlaždíc z prírodného kameňa, aj v ob-
lasti pod vodou. Veľmi vysoké zabezpečenie  
pred zmenou sfarbenia vďaka 4-násobnému zabezpečeniu TRAS – 
BIELA – RÝCHLA – FLEXIBILNÁ.  

● použitie v interiéri a exteriéri 
● s pravým trasom
● pre podlahové kúrenie bez dodatočného zušľachtenia 
● čas na spracovanie: cca 1,5 hodiny 
● pochôdznosť: po cca 1 dni 
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Graz: 
– EN 12004: C2 FT*

Sopro  
SteinKleber weiss 
flexibilné  
biele lepidlo na kameň

original

natürlich

Trass
      EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT

   

* Zodpovedá požiadavkám podľa normy 
EN 12004 pri použití zúbkovania 10 .

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania VE PG Spotreba

230105 35,57 1,423 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,4 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy

Pozri aj aplikačnú matricu pre lepidlá na dlaždice a prírodný kameň  
na stranách 26 – 29.130 GaLaBau
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Jednozložková škárovacia hmota na dlažbu modifikovaná synte-
tickou živicou, pripravená na použitie a tuhnúca na vzduchu kyslí-
kom, pre mierne namáhané obklady z dlažby a prírodného 
kameňa, ako napr. na terasách, záhradných chodníkoch a záhrad-
ných plochách, ako aj príjazdových cestách do dvora a do garáže v 
súkromnej oblasti.  

● pre šírky škár od 3 mm
● vhodná pre kategórie užívania N1 a N2 podľa ZTV stavby 

chodníkov (2013) ako aj VBK 1 a VBK 2 DNV „dlažba” (2014)
● možnosť drenáže
● odolná voči vysokotlakovým čističom
● jednoduché spracovanie
● čas na spracovanie: cca 30 minút
● pripravená na použitie 
● odolná voči mrazu a soli po topení
● trvalo uzatvorená, rovná plocha, bez burinového porastu 
● jednotný vzhľad obkladu 
Skúšobné certifikáty
Univerzita Bergisch Wuppertal:
– pevnosť v ťahu ohybom a v tlaku podľa DIN 18555 časť 3 a EN 12390
– určenie modulu elasticity podľa EN 13412
– určenie schopnosti drenáže podľa DIN 18507 

Dvojzložková škárovacia hmota z epoxidovej živice, emulgova-
teľná vodou, pre obklady z dlažby a prírodného kameňa v oblas-
tiach s miernym až stredným namáhaním, ako napr. pešie zóny, 
zariadenia na parkovanie, vnútroblokové komunikácie, premávka 
osobných automobilov (do 3 t) a parkoviská.

● pre šírky škár od 5 mm
● vhodná pre kategórie užívania N1 a N2 podľa ZTV stavby chod-

níkov (2013) ako aj VBK 1 a VBK 2 DNV „dlažba ” (2014)
● možnosť drenáže
● odolná voči zametacím strojom a vysokotlakovým čističom 
● schopná  sedimentácie
● jednoduché spracovanie 
● čas na spracovanie: cca 45 minút
● odolná voči mrazu a soli po topení
● trvalo uzatvorená, rovná plocha, bez burinového porastu 
● jednotný vzhľad obkladu 
Skúšobné certifikáty
Univerzita Bergisch Wuppertal:
– pevnosť v ťahu ohybom a v tlaku podľa DIN 18555 časť 3 a EN 12390
– určenie modulu elasticity podľa EN 13412
– určenie schopnosti drenáže podľa DIN 18507 

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom
* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť  

od stuhnutého materiálu.  

dlažbová šedá  13 piesková 36 antracitová 66

1-K PflasterFuge 
Farby škár*

dlažbová šedá 13 piesková 36

EpoxiPflasterFuge 2-K 
Farby škár*

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

334671 671 dlažbová šedá  13 82,95 3,318 Vedro (vákuové balenie) 25 kg 25 kg 600 kg pozri tabuľka
v programe334673 47,72 4,772 Vedro (vákuové balenie) 10 kg 10 kg 480 kg

334670 670 piesková 36 Vedro (vákuové balenie) 25 kg

334674 Vedro (vákuové balenie) 10 kg

334672 672 antracitová 66 Vedro (vákuové balenie) 25 kg

334675 Vedro (vákuové balenie) 10 kg

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

334594 594 dlažbová šedá 13 123,49 4,940 Vedro 25 kg 25 kg 600 kg pozri tabuľka
v programe334595 595 piesková 36

Sopro PF 
1-K PflasterFuge

   

   

Sopro EPF
EpoxiPflasterFuge 2-K

   

   

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen
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Cementová rýchlotvrdnúca škárovacia hmota špeciálne pre 
škárovanie dlažby z prírodného kameňa a dlažobných kociek  
vo vysoko namáhaných oblastiach. Obsah trasu zabraňuje vá-
pennému vykvetaniu. Mimoriadne vhodná pre stredne až silne 
namáhané oblasti ciest a peších zón, záhradníctvo a tvorbu kra-
jiny, ako aj pri zaťažení prúdom vody, mrazom a soľou po topení. 
Vysoko pevná štruktúra škáry a vysoká odolnosť voči oteru. 

● šírka škár 5 - 30 mm
● použitie v interiéri a exteriéri
● vhodná pre kategórie užívania N 1-N 3 podľa ZTV stavby  

chodníkov (2013), VBK 1-7 DNV „dlažba” (2014), ako aj Bk 0,3-3,2 
(RStO 2012)

● obzvlášť pre dlažbu z prírodného kameňa
● vysoká pevnosť v tlaku ≥ 68 N/mm²
● odolná voči zametacím strojom a vysokotlakovým čističom
● zabraňuje vápennému vykvetaniu
● odolná voči mrazu a soli po topení
● skorá pochôdznosť a zaťažiteľnosť
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
Skúšobný certifikát
MPA Wiesbaden:
– Odolnosť voči mrazu a soli po topení podľa metódy CDF

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

334574 574 dlažbová šedá 13 44,58 1,783 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg pozri tabuľka  
v programe334575 575 šedá 15

šedá 15 dlažbová šedá 13

Pflaster FugMörtel 
hochfest  
Farby škár*

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom

* Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené farebné
 odtiene môžu líšiť od stuhnutého materiálu.

Sopro PFM HF®

PflasterFugMörtel hochfest/ 
vysokopevná škárovacia hmota 
5 - 30 mm

G
ep

rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

   

original

natürlich

Trass

Hohe Belast-
barkeit    
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Cementová flexibilná škárovacia hmota s obsahom trasu  
na škárovanie dlažobných kociek a platní z umelého alebo opraco-
vaného kameňa pri miernom až strednom namáhaní.

● šírka škár 5 - 20 mm
● použitie v interiéri a exteriéri 
● pridanie syntetickej živice
● s pravým trasom
● schopnosť sedimentácie
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
TVFA TU Graz:
– Odolnosť voči mrazu a soli po topení podľa metódy PZ. č. 79.859/12

Cementová rýchlotvrdnúca škárovacia hmota na škárovanie 
platní z prírodného kameňa a dlažobných kociek v záhradníctve a 
tvorbe krajiny, ako aj pre mierne až stredné namáhanie v doprav-
nom staviteľstve. Vhodná aj na škárovanie zalepovacích kame-
ňov v oblasti interiérov, ako aj platní z prírodného kameňa na 
balkónoch a terasách pri širších škárach s rustikálnou štruktúrou 
povrchu alebo pri polygonálnom pokladaní.  
S trasom a ochranou pred vykvetaním na zabránenie vykveta-
niu vápenného hydrátu. Vhodná aj pre podlahové kúrenie. Jed-
notný vzhľad obkladu. 

● šírka škár 5 - 40 mm
● vhodná pre kategórie užívania N1 a N2 podľa ZTV stavby chodní-

kov (2013) ako aj VBK 1 a VBK 2 DNV „dlažba ” (2014)
● rustikálna štruktúra povrchu
● pevnosť v tlaku ≥ 25 N/mm²
● obzvlášť pre polygonálne pokladanie
● odolná voči zametacím strojom
● odolná voči vysokotlakovým čističom
● odolná voči mrazu a topeniu
● skorá pochôdznosť a zaťažiteľnosť
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

334040 Prírodná šedá 17,36 0,694 Papierové vrece 25 kg 1 050 kg 1 050 kg cca 3 kg/m²
(30x30x3cm,  

8 mm šírka škár)

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

335675 675 dlažbová šedá 13 30,09 1,204 Papierové vrece 25 kg 25 kg 1 000 kg pozri tabuľka  
v programe335674 674 šedá 15

335677 677 piesková šedá  18

335684 684 béžová 32

335676 676 antracitová 66

* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene 
môžu líšiť od stuhnutého materiálu.  

šedá 15piesková šedá  18 dlažbová šedá 13 antracitová 66béžová 32

TrassNatursteinFuge Farby škár*

Sopro SteinFuge
flexibilná škárovacia hmota

original

natürlich

Trass
   

   

Sopro TNF
TrassNatursteinFuge/ 
škárovacia hmota s trasom

G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

   

original

natürlich

Trass
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Vo vode rozpustený vysoko alkalický produkt na dočasnú hydrofo-
bizáciu nasiakavých dlažobných kociek z umelého a opracovaného 
kameňa. Plochy sa tak dajú ľahšie vyškárovať. Prípravok pre dla-
žobné škáry Sopro preniká do kapilárneho systému minerálneho 
dlažbového kameňa a spôsobí jeho odpudzovanie vody. Dlažbová 
škárovacia hmota sa tak dá ľahšie umyť. Aj ako pomôcka na umy-
tie pre polygonálne pokladaný prírodný kameň v oblasti stien a 
podláh.

● na steny a podlahy
● použitie v exteriéri
● možnosť nanášania štetcom a nástrekom
● pre syntetickou živicou modifikované cementové škárovacie 

hmoty a škárovacie hmoty z epoxidovou živicou 

Elastické silikónové tesnenie so sieťovaním kyslinou octovou, 
odolné voči chemikáliám, bez oxímov, na utesnenie mechanicky a 
chemicky vysoko namáhaných škár podlahy a prípojných škár 
v skladovacích a výrobných halách, dielňach, umyvárňach a veľko-
kapacitných kuchyniach.

● použitie v interiéri a exteriéri
● vysoká teplotná odolnosť
● veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, starnutiu, UV žiare-

niu a poveternostným vplyvom
● odolná voči vysokotlakovému čisteniu

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

334868 48,82 9,764 Kanister 5 l 5 l 480 kg 5 - 15 m2/l

334867 58,01 14,503 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len  4 ks v kartóne)

1 kartón 480 kg

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom

* Z tlačových technických dôvodov sa zobrazené farebné 
odtiene môžu líšiť od stuhnutého materiálu.  

Sopro FH 867
Pflaster-Fughilfe/ 
prípravok pre dlažbové škáry 

   

   

SoproDur® HF-D
FugenDicht hochfest/ 
vysokopevná izolácia

Hohe Belast-
barkeit    

Vysoko elastický jednozložkový rýchlotvrdnúci polyuretánový 
tmel bez obsahu rozpúšťadiel, na vypĺňanie horizontálnych a verti-
kálnych prípojných a dilatačných škár. Pre steny a podlahy  
z betónu, vydláždené plochy, oblasti s vysokým zaťažením ako 
napr. parkoviská, supermarkety, skladovacie haly a pod. Vhodné 
na vytvorenie flexibilného spojenia medzi rovnakými a rôznymi 
materiálmi, ako aj pre kúpeľňové armatúry a soklové lišty. Na pri-
márne ošetrenie odporúčame Sopro Primer PU (PPU 683).

● použitie v interiéri a exteriéri
● pripravené na použitie
● odolné
● vysoko elastické
● vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
● vysoká priľnavosť na mnohých stavebných materiáloch 
● vhodné aj pre širšie škáry
● tuhnutie bez bublín
● nelepivý povrch
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 5
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1 R veľmi nízke emisie

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238682 tmavá šedá 269,41 13,471 Kartón 20 Ks 6
(20 hliníkových sáčkov 840 g (600 ml)) 
(Dodanie len  20 ks v kartóne)

1 kartón 672 kg cca 140 g/m škáry
(10 x 10 mm)

Sopro PUD 682
PU-Dichtstoff/ PU- tmel 

   
Hohe Belast-

barkeit

   
tmavá šedá*

Art. č. Farba Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

238717 šedá 15 15,70 Kazeta 310 ml
(12 ks v kartóne)

1 ks 310 ml na  
cca 3,1 m škáry 
 (10 x 10 mm)

6	Tovar nie je na sklade, artikel dostupný 
len na objednávku.134 GaLaBau
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Jednozložková flexibilná cementová izolačná hmota na vytvá-
ranie izolácií na premostenie trhlín. Vhodná pre kompozitné izolá-
cie balkónov, terás, spŕch, umyvární, WC zariadení, bazénov. Na 
utesnenie starých, pevných, nosných obkladov z dlaždíc na balkó-
noch a terasách (dlaždica na dlaždicu). Na vnútornú povrchovú 
úpravu nádrží s úžitkovou vodou do hĺbky vody 4 m. Vhodná pre 
triedy namáhania A a B podľa zoznamu stavebných pravidiel (abP), 
ako aj A0 a B0 podľa Vestníku ZDB.

● čas na spracovanie: cca 2 hodiny
● doba schnutia: cca 4 hodiny na vrstvu
● použitie v interiéri a exteriéri  
● na steny a podlahy
● aj pre nádrže s úžitkovou vodou 
● prepúšťa vodnú paru
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobné certifikáty
Technická univerzita Mníchov: 
– Všeobecné skúšobné osvedčenia stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kombinácii 

so Sopro FF 450, Sopro’s No.1 400, Sopro’s No.1 404, Sopro’s No.1 996, Sopro’s No.1 997, 
Sopro MFK 446, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro 
FKM® XL 444, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombi-
nácii s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro

– Skúšobná správa: Sopro DSF® 523 v spojení s príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro a 
Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa EN 14891, aj požiadavky na prídržnosť po uložení v 
chlórovanej vode 

Jednozložková rýchloschnúca flexibilná cementová izolačná 
hmota na vytváranie izolácií na premostenie trhlín. Vhodná pre 
kompozitné izolácie balkónov, terás, spŕch, umyvární, WC zaria-
dení, bazénov. Na utesnenie starých, pevných, nosných obkladov  
z dlaždíc na balkónoch a terasách (dlaždica na dlaždicu). Na vnú-
tornú povrchovú úpravu nádrží s úžitkovou vodou do hĺbky vody 4 
m. Vhodná pre triedy namáhania A a B podľa zoznamu stavebných 
pravidiel (abP), ako aj A0 a B0 podľa Vestníku ZDB.

● čas na spracovanie: cca 50 minút
● rýchloschnúca (cca 2 hodiny na vrstvu)
● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● aj pre nádrže s úžitkovou vodou
● prepúšťa vodnú paru
● možnosť nanášania valčekom, stierkou, štetcom a nástrekom
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Technická univerzita Mníchov: 
– Všeobecné skúšobné osvedčenia stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kombinácii 

so Sopro FF 450, Sopro’s No.1 400, Sopro’s No.1 404, Sopro’s No.1 996, Sopro’s No.1 997, 
Sopro MFK 446, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro 
FKM® XL 444, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombi-
nácii s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro

– Skúšobná správa: Sopro DSF 623 v spojení s príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro a  
Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa EN 14891, aj požiadavky na prídržnosť po uložení v 
chlórovanej vode 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro DSF® 523
DichtSchlämme Flex 1-K/ 
izolačná hmota

   

   

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro DSF® 623
DichtSchlämme Flex 1-K schnell/ 
rýchla izolačná hmota

   

   

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230523 99,20 4,960 Papierové vrece 20 kg 20 kg 500 kg cca 1,4 kg/m2

na 1 mm  
hrúbky vrstvy

230524 70,05 7,005 Papierové vrece 10 kg 10 kg 700 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230623 113,60 5,680 Papierové vrece 20 kg 20 kg 500 kg cca 1,4 kg/m2

na 1 mm  
hrúbky vrstvy

230624 79,80 7,980 Papierové vrece 10 kg 10 kg 700 kg
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Drenážna rohož z HD polyetylénu a špeciálnej sklenej mrežova-
nej tkaniny vedie v spojení s drenážnou maltou Sopro DM 610 
(pozri strana 95) k podopretiu obkladu a tým pádom k rýchlemu a 
spoľahlivému horizontálnemu odvodneniu balkónov, terás a scho-
dísk do všetkých strán. Drenážna rohož Sopro sa pokladá voľne na 
flexibilnbé izolačné  hmoty ako Sopro DSF® 423/523/623, Sopro 
TDS 823 alebo izolačné pásy podľa DIN 18195, ako napr. bitúme-
nový izolačný pás SoproThene.

● spoľahlivé a rýchle odvodnenie pod drenážnou rohožou 
Sopro 

● pod obklady z keramiky a prírodného kameňa 
● možnosť vysokého zaťaženia tlakom
● nízka výška konštrukcie: hrúbka cca 8 mm
● ľahké spracovanie
● odolná voči starnutiu a deformáciám

Za studena samolepiaci flexibilný bitúmenový izolačný pás  
z bitúmenu modifikovaného plastmi, na premostenie trhlín, 
tesný voči radónu, na nosnej fólii, odolnej voči pretrhnutiu. Na 
vytváranie flexibilných izolácií stavby podľa EN 18195, časť 4 a 5 
(mierne namáhanie), ako aj na horizontálnu medziizoláciu. Na izo-
lovanie stien pivníc, balkónov a terás. Ako príprava podkladu sa 
používa primárny náter SoproThene® (pozri strana 117).

● použitie v interiéri a exteriéri, na steny a podlahy
● vynikajúca sila lepenia aj pri nízkych teplotách
● na vytváranie Z a L izolácie pri dvojnásobne debnenom murive
● s vulkanizačnými pásikmi (šírka 50 mm)*
● čisté a jednoduché spracovanie od -5°C do +30°C
● okamžite vodotesný aj proti prudkému lejaku
● triedy pôsobenia vody W1-E a W4-E podľa DIN 18 533 
● DGNB: Maximálny stupeň kvality 4, riadok 25
Skúšobné certifikáty
Skúšobný ústav pre materiály v stavebníctve, Braunschweig:
– EN 13969
Kemski & Partner:
– Pasívna blokácia difúzie radónu/ tesný voči radónu

Sopro DRM 653
DrainageMatte/ 
drenážna rohož 8mm

   

   

SoproThene®

Bitumen-Abdichtungsbahn 
mit Vulkanisierungsstreifen/ 
bitúmenový izolačný pás  
s vulkanizačnými pásikmi

   

   

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

297654 8 mm (1x12,5 m) 225,51 18,041 Rolka (šírka100 cm) 12,5 m²  
(cca 10 kg)

12,5 m² cca 60 kg
(6 roliek)

cca 1,05 m2/m2

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

398878 Bitúmenový izolačný 
pás

219,42 14,628 Rolka (šírka 100 cm) 15 m 15 m cca 397 kg
(15 roliek)

cca 1,1 m/m2

398879 81,85 16,370 Rolka (šírka 100 cm 5 m 5 m cca 226 kg
(24 roliek)

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

136 GaLaBau

3. Hydroizolácia
3.

 H
yd

ro
iz

ol
ác

ia



 Sopro Dicht schlämme Flex 1-K 

 Sopro 1-K PflasterFuge alebo 
Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K 

 Sopro drenážna malta

 Kontaktná stierka –  
Sopro HaftSchlämme Flex 

 Spádová stierka – Sopro 
AusgleichsMörtel Trass 
vyrovnávacia malta s trasom

 Sopro drenážna rohož

 Betón

 Hrubý štrk

 Štrk

 Polygonálna doska z prírodného 
kameňa

Budovanie terasy s drenážnym systémom Sopro 
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Koncentrovaný extra silný čistič na odstraňovanie cementových 
šmúh, zvyškov vápna a malty, ako aj vykvetania a nepoddajných 
nečistôt na všetkých povrchoch bez citlivosti na kyseliny, ako kera-
mické dlaždice a platne, zvonivka, mozaika, žula, Cotto, ako aj prí-
rodný a umelý kameň. Na použitie v oblasti exteriérov. V oblasti 
interiérov odporúčame použitie odstraňovača cementových šmúh 
Sopro pre interiéry (pozri strana 82).

● extra silný a rýchlo účinný
● na prvotné čistenie novo položených obkladov stien a podláh na 

stavbe
● len pre použitie v exteriéroch

Pozor: Vznikajúce výpary môžu mať korozívny účinok. Dodržia-
vajte koncentráciu pre použitie.

Hotový špeciálny produkt na občerstvenie farebného odtieňa 
a prehĺbenie štruktúry farby na matných, neglazovaných platniach 
z hliny a zvonivky, tehlových dlaždiciach a podobných neglazova-
ných keramických plochách pre steny a podlahy.

● nevytvára povlak a lesk 
● spôsobuje odolnosť voči škvrnám a ľahšiu údržbu
● pre použitie v interiéroch a v zastrešených exteriéroch 

Pozor: Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 
týždňov po položení)!

Sopro ZA 703
Cementschleier-Entferner Außen/ 
odstraňovač cementových šmúh 
pre exteriér

Sopro KL 709
Klinkeröl/  
zvonivkový olej

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298700 46,56 9,312 Kanister 5 l 5 l 528 kg 5 - 15 m²/l

298703 41,58 10,395 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len  4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298712 67,12 13,424 Kanister 5 l 5 l 432 kg 5 - 10 m²/l

298709 58,84 14,710 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l 1 kartón
(4 l)

432 kg
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Reoxidačný čistič kameňov s obsahom kyselín so špeciálnymi 
zložkami na ochranu pred hrdzou na odstraňovanie hrdze.  
Na čistenie prírodného kameňa s obsahom železa, ako aj na odstra-
ňovanie hrdze a hrdzavého sfarbenia na podkladoch, odolným voči 
kyselinám. 
Aj proti škvrnám z hrdze od klincov alebo dieloch so železa a pod. 
na umelom kameni.

● účinné odstraňovanie hrdze
● s dlhodobým účinkom
● chráni pred novým napadnutím hrdzou
● použitie v interiéri a exteriéri 

Čistič s obsahom kyselín so silným účinkom na odstraňovanie 
vykvetania, zvyškov malty, inkrustácie, zvyškov betónu a všeobec-
ných nečistôt na všetkých povrchoch bez citlivosti na kyseliny, ako 
opracovaný a umelý kameň, murivo, terasy, fasády, zvonivka, dlaž-
dice a pod.

● účinné čistenie
● extra silný koncentrát
● po dobe účinkovania opláchnite vodou 
● bez obsahu rozpúšťadiel
● použitie v exteriéri

Spotreba: v závislosti od druhu a sily znečistenia

Sopro RU 632
Rostumwandler/  
odstraňovač hrdze 

Sopro KA 631
Kraftreiniger Außen/  
účinný čistič pre exteriér

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298743 64,29 16,073 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len  4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

576 kg 7 - 15 m²/l

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298744 83,23 20,808 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len  4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

528 kg 30 - 50 m²/l
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Priehľadná impregnácia, špeciálne pre obklady z mramoru, opra-
covaného a umelého kameňa. Poskytuje dlhodobú ochranu pred 
škvrnami z oleja, tukov a vody.

● na ochranu pred tvorbou škvŕn a uľahčenie starostlivosti
● odolné voči UV žiareniu, neblednúce
● použitie v interiéri a exteriéri

Pozor: Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí (spravidla 4-6 týž-
dňov po položení)!

Špeciálny produkt na prehĺbenie prirodzenej farby a štruktúry 
obkladov z prírodného kameňa, ktoré sa zdajú byť bledé a bezfa-
rebné, alebo je potrebné ich farebné prispôsobenie leštenej plo-
che.

● pre nasiakavý, porézny opracovaný a umelý kameň a mramor 
● oživuje prirodzenú farbu a štruktúru 
● po použití povrch odpudzuje vodu a nečistoty 
● nevytvára lesk
● použitie v interiéri a exteriéri

Pozor: Obklad ošetrite až po úplnom zaschnutí  (spravidla 4-6 týž-
dňov po položení)!

Sopro NFS 704
Naturstein-Fleckstopp/  
prostriedok pre zabránenie  
vzniku škvŕn na prírodnom  
kameni

Sopro NFV 705
Naturstein-Farbvertiefer/  
prostriedok na prehĺbenie farby 
prírodného kameňa

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298704 158,82 39,705 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len  4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

384 kg 5 - 15 m²/l

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

298725 87,22 17,444 Kanister 5 l 5 l 432 kg cca 10 m²/l

298705 89,44 22,360 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(Dodanie len  4 ks v kartóne)

1 kartón
(4 l)

432 kg
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Cementová rýchlotvrdnúca univerzálne použiteľná odolná 
šedá malta na omietky a stierky, armovaná vláknami, na rýchle 
omietanie, vyhladzovanie a vylepšovanie plôch stien, podláh a 
stropov. Na minerálne podklady, ako napr. betón a murivo. 
Veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní a modelovateľnosť. 
Ideálna na sanácie a renovácie. Možnosť pokladania dlaždíc už 
po cca 2 hodinách. 
Vhodná ako omietka soklov a žľabová stierka a na vytváranie 
spádov, vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj na balkónoch, 
terasách a schodiskách. Vďaka rýchlemu vytvoreniu pevnosti sa 
nerovnosti stierky dajú už veľmi skoro odstrániť pomocou hoblíka 
na sadru (Rabot).

● hrúbka vrstvy: 3 - 30 mm
● na podlahy, steny a stropy
● použitie v interiéri a exteriéri 
● vynikajúca pevnosť a schopnosť modelovania aj pri veľkej 

hrúbke vrstvy
● čas na spracovanie: cca 20 minút
● pochôdznosť: po cca 1,5 hodinách 
● zrelosť na pokladanie keramikou: po cca 2 hodinách 
● vhodná pre spádové stierky 
● optimálna schopnosť modelovania
● na rýchly postup stavebných prác
● zodpovedá EN 998-1, trieda pevnosti CS IV
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII
● DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8 
Licencia 
– EMICODE podľa GEV: EC1 R veľmi nízke emisie

Cementová rýchlotvrdnúca montážna malta. Už po veľmi krát-
kom čase sa dosiahne veľmi vysoká pevnosť v ťahu ohybom a  
v tlaku. Pre zábradlia balkónov a schodísk. Na upevnenie malto-
vých kotiev.

● použitie v interiéri a exteriéri 
● utesňujúca vodu
● s veľmi vysokou pevnosťou
● bez tvorby trhlín
● čas na spracovanie: cca 2 minúty
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Spolkový ústav pre výskum a skúšky materiálov, Berlín:
– „Bez účinku podporujúceho koróziu pri betónovej oceli ”.
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Sopro RAM 3®

Renovier- und AusgleichsMörtel/ 
renovačná a vyrovnávacia malta 

Bereits nach

2 Stunden2 Stunden
mit Keramik

belegbar
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Racofix® 2000
Schnellmontagemörtel/  
rýchla montážna malta

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

230608 38,87 1,555 Papierové vrece 25 kg 600 kg 600 kg cca 1,5 kg/m²
na 1 mm  

hrúbky vrstvy
230455 10,19 2,038 Vrecko 5 kg 5 kg 1 000 kg

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289252 31,02 2,068 Vedro 15 kg 15 kg 495 kg

289251 11,18 2,236 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg

289250 4,37 Vedro (16 ks v kartóne) 1 kg 16 kg 480 kg

141

5. Spádová stierka a bleskový cement

5.
 Sp

ád
ov

á 
st

ie
rk

a 
a

bl
es

ko
vý

 ce
m

en
t



Cementová rýchlotvrdnúca montážna malta. Na rýchlu montáž 
ukotvenia, sanitárnych objektov, hákov a hmoždiniek. Aj ako prí-
sada na urýchlenie pri usádzaní obrubníkov. 

● použitie v interiéri a exteriéri
● utesňujúca vodu
● s vysokou pevnosťou
● čas na spracovanie: cca 3 - 5 minút
● nehorľavý stavebný materiál podľa EN 4102-1
● nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, 

príloha XVII 
Skúšobný certifikát
Spolkový ústav pre výskum a skúšky materiálov, Berlín:
– „Bez účinku podporujúceho koróziu pri betónovej oceli ”.
Licencia
– EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Racofix® 8700
Schnellmontagemörtel/  
rýchla montážna malta

Art. č. Cena balenia Info cena Forma dodania OM PH Spotreba

289256 27,04 1,803 Vedro 15 kg 15 kg 495 kg

289255 9,79 1,958 Vedro 5 kg 5 kg 360 kg

289254 4,01 Vedro (16 ks v kartóne) 1 kg 16 kg 480 kg
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Sopro 1-K Pfl asterFuge
ľahké nanesenie – zmes pripravená na použitie

pre úzke škáry od 3 mm
schopné drenáže
pre mierne namáhanie v súkromnej oblasti
(napr. terasy, záhradné chodníky a pod.)
odolné voči vysokotlakovým čističom
vedro 25 kg a 10 kg

Sopro EpoxiPfl asterFuge 2-K
dvojzložkové pre vyššie zaťaženie

pre šírky škár od 5 mm
schopné drenáže, sedimentácie
pre mierne až stredné zaťaženie
(napr. pešie zóny, parkovacie zariadenia,
vnútroblokové komunikácie, parkoviská)
odolné voči zametacím strojom
odolné voči vysokotlakovým čističom
vedro 25 kg

Drenážne 
dlažbové škáry Sopro
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* Upozornenie: Pri šírke škár 3–8 mm (1-K PflasterFuge) alebo 5 – 8 mm 

(EpoxiPflasterFuge 2-K) je potrebné mimoriadne intenzívne zhutnenie.

Mozaiková dlažba Malá dlažba

šírka × dĺžka v mm šírka × dĺžka v mm

50 × 50 40 × 60 40 × 40 100 × 200 100 × 120 100 × 100 80 × 100 60 × 80

cca spotreba v kg/m² cca spotreba v kg/m²

1-K PflasterFuge

3* 5,7 6,0 7,1 2,2 2,7 2,9 3,3 4,2

 5* 9,0 9,3 11,0 3,6 4,3 4,7 5,3 6,7

8 13,7 14,1 16,5 5,6 6,8 7,3 8,2 10,3

10 16,5 17,0 19,8 6,9 8,3 9,0 10,0 12,6

15 22,8 23,4 27,0 9,9 12,0 12,9 14,3 17,7

EpoxiPflasterFuge 2-K

 5* 8,7 9,0 10,7 3,5 4,2 4,6 5,1 6,5

8 13,2 13,7 16,0 5,4 6,6 7,1 7,9 10,1

10 16,0 16,5 19,2 6,7 8,1 8,7 9,7 12,2

15 22,2 22,7 26,2 9,6 11,6 12,5 13,8 17,2

TrassNatursteinFuge/PflasterFugMörtel hochfest

5 10,4 10,7 12,6 — 5,0 5,4 6,0 7,7

8 15,7 16,2 19,0 — 7,8 8,4 9,4 11,9

10 18,9 19,5 22,8 — 9,6 10,4 11,4 14,4

15 26,3 27,0 31,1 — 13,8 14,9 16,4 20,4

Tabuľka spotreby pre Sopro dlažbové škárovacie hmoty 
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Uvedené tabuľky obsahujú približné hodnoty, vypočítané na základe našich skúseností pri aplikácii. Na základe prirodzenej formy,  
ako aj rozdielnej drsnosti povrchu dlažby a platní sa hodnoty môžu pohybovať smerom nahor, ako aj nadol. V prípadoch pochybností zistite 
spotrebu skúšobnou pokládkou. Hĺbka škár 30 mm. Z údajov nie je možné vyvodiť akékoľvek nároky na odškodnenie. 
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Veľká dlažba Krycie dosky

šírka × dĺžka v mm šírka × dĺžka v mm

160 × 180 140 × 180 120 × 160 100 × 200 600 × 400 400 × 400 300 × 300 200 × 200

cca spotreba v kg/m² cca spotreba v kg/m²

1-K PflasterFuge

3* 1,7 1,9 2,1 — 0,6 0,7 1,0 1,5

 5* 2,8 3,0 3,5 — 1,0 1,2 1,6 2,4

8 4,5 4,8 5,5 — 1,6 1,9 2,6 3,8

10 5,5 5,9 6,7 — 2,0 2,4 3,2 4,7

15 8,1 8,6 9,7 — 3,0 3,6 4,7 6,9

EpoxiPflasterFuge 2-K

 5* 2,8 3,0 3,4 — 1,0 1,2 1,6 2,3

8 4,3 4,6 5,3 — 1,6 1,9 2,5 3,7

10 5,3 5,7 6,5 — 2,0 2,3 3,1 4,6

15 7,8 8,3 9,4 — 2,9 3,5 4,6 6,7

TrassNatursteinFuge/PflasterFugMörtel hochfest

5 3,3 3,5 3,9 4,1 1,2 1,4 1,8 2,7

8 5,1 5,5 6,3 6,4 1,9 2,2 3,0 4,4

10 6,3 6,8 7,7 7,9 2,3 2,7 3,6 5,4

15 9,3 9,9 11,11 11,4 3,5 4,1 5,4 8,0

Tabuľka spotreby pre Sopro dlažbové škárovacie hmoty 
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146 GaLaBau 
Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť od stuhnutého materialu. 
Pri šírke škár 3-8 mm (1-K PflasterFuge), resp. 5-8 mm (EpoxiPflasterFuge 2-K) je potrebné mimoriadne 
intenzívne zhutnenie.

** 
** 

Prehľad dlažbových škárovacích hmôt Sopro

1-K PflasterFuge
pre mierne namáhanie

EpoxiPflasterFuge 2-K
pre stredne veľké namáhanie

Pojivo modifikovaná syntetická živica reaktívna živica

Zložky 1-zložková 2-zložková

Farebné odtiene*

Šírka škár od 3 mm** od 5 mm**

Hĺbka škár minimálne 30 mm minimálne 30 mm

Teplota pri spracovaní +8 °C bis +30 °C +8 °C bis +30 °C

Pracovné náradie gumená stierka a mäkká metlička 
(kokosová metlička)

gumená stierka a mäkká metlička 
(kokosová metlička)

Doba na spracovanie pri +20 °C cca 30 minút cca 45 minút

Pochôdznosť pri +20 °C po cca 24 hodinách po cca 24 hodinách

Dopravné zaťaženie po cca 7 dňoch po cca 7 dňoch

Použitie zametacích strojov – po cca 7 dňoch

Použitie vodných tlakových prístrojov do 120 bar (minimálny odstup cca 20 cm) do 120 bar (minimálny odstup cca 20 cm)

Pevnosť v ťahu pri ohybe 5 N/mm2 12 N/mm2

Pevnosť v tlaku 12 N/mm2 30 N/mm2

Hodnota nálevu
(schopnosť prepúšťania vody) cca 300 l/Std./m2 ca. 500 l/Std./m2

Skladovanie V neotvorenom originálnom balení  
skladovateľné 12m. Chráňte pred mrazom.

V neotvorenom originálnom balení  
skladovateľné 18m. Chráňte pred mrazom.

Veľkosť balenia 25 kg vedro (vákuové balenie)
10 kg vedro (vákuové balenie)

25 kg vedro vrátane tvrdiva (zmes živice a 
piesku 24,35 kg, tvrdivo 0,65 kg)

schopná drenáže

dlažbová šedá piesková antracitová dlažbová šedá piesková
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Prehľad dlažbových škárovacích hmôt Sopro

TrassNatursteinFuge
pre stredne silné namáhanie

PflasterFugMörtel hochfest
pre silné namáhanie

špeciálny cement špeciálny cement

1-zložkový 2-zložkový

5 - 40 mm 5 - 30 mm

minimálne  30 mm minimálne 30 mm

+5 °C do +25 °C +5 °C do +25 °C

sedimentačná metlička alebo škárovacia stierka sedimentačná metlička alebo škárovacia stierka

cca 20 minút cca 20  minút

po cca 2 - 2,5 hodinách po cca 1 hodine

po cca 3 dňoch po cca  3 dňoch

po cca 3 dňoch po cca  3 dňoch

do 120 bar (minimálny odstup cca 20 cm) do 160 bar (minimálny odstup cca 20 cm)

5 N/mm2 8 N/mm2

≥ 25 N/mm2 ≥ 45 N/mm2

– –

V neotvorenom originálnom balení
skladovateľné 12 mesiacov.

V neotvorenom originálnom balení
skladovateľné 12 mesiacov. 

25 kg vrece 25 kg vrece

odpudzuje vodu

béžová pieskovo šedášedá dlažbová šedá antracitová šedá dlažbová šedá



Lodné stavebné systémy Sopro 

1

MED 1)-
č. osvedčenia

USCG-
č. osvedčenia

Predmet  

1.1 Sopro FKM® XL 444 118.220 A.1/3.18 e

1.2  Sopro‘s No.1 biela rýchla 997 118.221 A.1/3.18 e

1.3 Sopro TitecFuge® plus (všetky farby) 118.404 
(obklady stien)

164.112/EC0736/
118.404

(obklady stien)

A.1/3.18 a

124.124 
(podlahové 

krytiny)

164.117/EC0736/
124.124

(podlahové krytiny)

A.1/3.18 c

Produktové systémy obklady stien
(Platí len pre produkty Sopro, vyrábané v závode Sopro Wiesbaden alebo dodané zo skladu Wiesbaden.)

MED 1)-
č. osvedčenia

USCG-
č. osvedčenia

Predmet   

2.1 a) Sopro HaftPrimer S 673
b) Sopro FKM® XL 444
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi (všetky farby)

118.222 164.112/EC0736/
118.222

A.1/3.18 a

2.2 a) Sopro DSF® 2-K 423
b) Sopro‘s No.1 biela rýchla 997
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi (všetky farby)

118.223 164.112/EC0736/
118.223

A.1/3.18 a

2.3 a) Sopro PU lepidlo 503
b) dlaždice z jemnej kameniny
c) Sopro Brillant® PerlFuge (všetky farby
z programu dodávok Wiesbaden)

118.224 164.112/EC0736/
118.224

A.1/3.18 a

2.4 a) Sopro Epoxi základný náter 522
b) Sopro kremičitý piesok jemný 507
c) Sopro PU-FlächenDicht na steny 570
d) Sopro kremičitý piesok hrubý 511
e) Sopro´s No.1 400
f ) Sopro TitecFuge® breit (všetky farby)

118.316 164.112/EC0736/
118.316

A.1/3.18 a

2.5 a) Sopro HaftPrimer S 673
b) Sopro FKM® XL 444
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi plus (všetky farby)

118.405 164.112/EC0736/
118.405

A.1/3.18 a

2.6 a) Sopro DSF® 2-K 423
b) Sopro‘s No.1 biela rýchla 997
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi plus (všetky farby)

118.406 164.112/EC0736/
118.406

A.1/3.18 a

1) Smernica pre lodné zariadenia

Produkty pre obklady stien a podlahy 
(Platí len pre produkty Sopro, vyrábané v závode Sopro Wiesbaden alebo dodané zo skladu Wiesbaden.)
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Lodné stavebné systémy



Lodné stavebné systémy Sopro 

2Systém pre stavbu lodí Sopro č. 3.3 bol nahradený systémom č. 3.9.

Sopro lodné stavebné systémy  
Pod uvedeným pojmom sa rozumejú rôzne produkty a produktové systémy, 
schválené pre stavbu lodí. Produkty a produktové systémy majú skúšobné 
osvedčenia ES pre prototypy podľa Smernice pre vybavenie lodí 2014/90/
EU vydanej BG Doprava. Okrem toho sú produkty vybavené osvedčením 
s číslom U.S. Coast Guard (USCG) zabezpečujúcim medzinárodnú použiteľ-
nosť na lodiach.

Sopro MultiFlexkleber eXtra Light FKM XL 444
MED-No. 118.220
Part of * 
MED-No. U.S. Coast Guard No.  Sopro System
118.222 164.112/EC0736/118.222 2.1
118.405 164.112/EC0736/118.405 2.5
124.096 164.117/EC0736/124.096 3.1
124.126 164.117/EC0736/124.126 3.7
124.125 164.117/EC0736/124.125 3.9

* The wheel-mark refers to the Sopro systems 2.1 (wall), 2.5 (wall), 3.1 (fl oor), 3.7 
(fl oor), 3.9 (fl oor) – of which Sopro FKM XL 444 is part of – applied according to TDS

0736/2017

MED 1)-
č. osvedčenia

USCG-
č. osvedčenia

Predmet  

3.1 a) Sopro HaftPrimer S 673
b) Sopro FKM® XL 444
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi (všetky farby)

124.096 164.117/EC0736/
124.096

A.1/3.18 c

3.2 a) Sopro DSF® 2-K 423
b) Sopro‘s No.1 biela rýchla 997
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi (všetky farby)

124.097 164.117/EC0736/
124.097

A.1/3.18 c

3.4 a) Sopro PU lepidlo 503
b) dlaždice z jemnej kameniny
c) Sopro Brillant® PerlFuge
(všetky farby)

124.099 164.117/EC0736/
124.099

A.1/3.18 c

3.5 Sopro FaserFließSpachtel 551 124.095 164.117/EC0736/
124.095

A.1/3.18 c

3.6 a) Sopro Epoxi základný náter 522
b) Sopro kremičitý piesok jemný 507
c) Sopro PU-FlächenDicht na podlahy 571
d) Sopro kremičitý piesok hrubý 511
e) Sopro´s No.1 400
f ) Sopro TitecFuge® breit (všetky farby)

124.115 164.117/
EC0736/124.115

A.1/3.18 c

3.7 a) Sopro HaftPrimer S 673
b) Sopro FKM® XL 444
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi plus (všetky farby)

124.126 164.117/EC0736/
124.126

A.1/3.18 c

3.8 a) Sopro DSF® 2-K 423
b) Sopro‘s No.1 biela rýchla 997
c) dlaždice z jemnej kameniny
d) Sopro FugenEpoxi plus (všetky farby)

124.127 164.117/EC0736/
124.127

A.1/3.18 c

3.9 a) Sopro HaftPrimer S 673
b) Sopro FaserFließSpachtel 551
c) Sopro FKM® XL 444
d) dlaždice z jemnej kameniny
e) Sopro TitecFuge® plus (všetky farby)

124.125 164.117/EC0736/
124.125

A.1/3.18 c

Produktové systémy podlahové krytiny
(Platí len pre produkty Sopro, vyrábané v závode Sopro Wiesbaden alebo dodané zo skladu Wiesbaden.)
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Európska norma pre lepidlá na dlaždice  – EN 12 004

T = thixotrop: malta/lepidlo so zníženým sklzom

E = extended open time: malta/lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia, t.j. predĺženým časom na lepenie (len pri malte s obsahom cemen-
tu a disperzných lepidlách triedy D2)

F = fast setting: rýchlotvrdnúca malta/lepidlo (len pri malte s obsahom cementu C1/C2)

Malty a lepidlá na obkladové prvky musia spĺňať určité výkonnostné požiadavky. Tieto požiadavky presne defi nuje európska norm EN 12004 
(resp. ISO norma 13007, časť 1) na základe ktorých sú matly a lepidlá rozdelené do tried C1 a C2 (cementové malty a lepidlá), D1 a D2 (disperzné 
lepidlá) a R1 a R2 (lepidlá na báze reaktívnych živíc), ako aj ďalšie triedy s voliteľnými dopĺňajúcimi vlastnosťami. Norma EN 12004 opisuje pre 
cementové lepidlá aj požiadavky S1 a S2. Všetky uvedené parametre sú vysvetlené nižšie.

Cementové malty
Prídržnosť (priľnavosť): Triedy C1 a C2 defi nujú prídržnosť v ťahu (EN 12004). Minimálne požiadavky na všetky cementové lepidlá spĺňa trieda 
C1 s prídržnosťou v ťahu minimálne 0,5 N/mm². Trieda C2 vyžaduje pre malty a lepidlá do tenkého lôžka prídržnosť v ťahu minimálne 1 N/mm², 
a predstavuje tak výrazne vyšší výkonnostný štandard. Skúšky pevnosti v ťahu pre triedy C1 a C2 sa určujú podľa rôznych druhov ukladania.

Trieda C1 Trieda C2

Prídržnosť - ťahom po uložení v suchom prostredí ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania a rozmrazovania ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Triedy C1 aj C2 vyžadujú prídržnosť v ťahu ≥ 0,5 N/mm² počas doby na nanesenie lepidla 10 minút pre rýchlotvrdnúce malty a lepidlá a dobu 
na nanesenie 20 minút pre normálne tvrdnúce malty a lepidlá. Okrem uvedeného sa pre rýchlotvrdnúce malty a lepidlá požaduje prídržnosť 
v ťahu ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách.

Ohyb: Prehnutie zatvrdnutej cementovej malty v tenkom lôžku sa dokazuje na zadefi novanom páse malty (skúšobné teleso). Výsledky sa 
klasifi kujú ako triedy S1 a S2 (EN 12004). Označenie S1 vyžaduje ohyb minimálne 2,5 mm a menej ako 5 mm, označenie S2 platí len pre vyso-
koplastické lepidlá s ohybom minimálne 5 mm. Požiadavka, ktorá je dvakrát vyššia ako stanovuje nemecká Smernica pre „fl exibilné lepidlá“ 
(kosoštvorec fl exibilného lepidla).

Disperzné lepidlá
Triedy D1 a D2 defi nujú prídržnosť v šmyku (EN 12004). Minimálne požiadavky na všetky disperzné lepidlá spĺňa trieda D1 s prídržnosťou v 
šmyku po uložení v suchom prostredí a pri vyššej teplote minimálne 1 N/mm². Trieda D2 okrem toho vyžaduje prídržnosť v šmyku po ponorení 
do vody minimálne 0,5 N/mm² a prídržnosť v šmyku pri zvýšenej teplote ≥ 1 N/mm². Triedy D1 aj D2 vyžadujú prídržnosť v ťahu ≥ 0,5 N/mm² 
20 minút po nanesení lepidla.

Lepidlá na báze reaktívnych živíc
Triedy R1 a R2 defi nujú prídržnosť v šmyku (EN 12004). Minimálnu požiadavku na lepidlá na báze reaktívnych živíc spĺňa trieda R1 s prídržnos-
ťou - šmykom po uložení v suchom prostredí a po ponorení do vody minimálne 2 N/mm². Trieda R2 vyžaduje okrem uvedeného prídržnosť 
- šmykom po teplotnom šoku mimálne 2 N/mm². Triedy R1 aj R2 vyžadujú prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² 20 minút po nanesení lepidla.

Vlastnosti pri spracovaní
Písmená T, E a F označujú vlastnosti malty s obsahom cementu, disperzných lepidiel a lepidiel na báze reaktívnych živíc pri spracovaní.

Európska norma pre lepidlá na obklady – EN 12004

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE S1
cementové lepidlo s pevnosťou 
v ťahu viac ako 1 N/mm² obyb viac ako 2,5 mm

• okrem iného so zníženým sklzom max. 0,5 mm

• okrem iného s predĺženou dobou zavädnutia
(pevnosť v ťahu ≥ 0,5 N/mm² po min. 30 minútach
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Európska norma pre lepidlá na dlaždice  – EN 12 004

Možné kombinácie

Na základe značky CE výrobca potvrdzuje zhodu svojho produktu s príslušnými európskymi normami. Označenie CE pre malty a lepidlá na 
obkladové prvky je od 01.04.2004 zákonom predpísané a slúži ako „preukaz“ na voľný pohyb tovaru v Európe. Minimálnou požiadavkou je 
akosť C1 podľa európskej normy 12004. 
Kým produkt dostane značku CE, musí uznávaný skúšobný ústav vykonať prvotnú skúšku, ktorá potvrdzuje splnenie požadovaných vlastností 
v súlade s európskou normou. V každej značke CE sa musí uviesť výrobca a rôzne druhy uloženia so zisteniami o výkone.
Lepidlá na dlaždice fi rmy Sopro spĺňajú bez výnimky všetky minimálne požiadavky.

Pozor!
Lepidlá na dlaždice sa môžu označiť značkou CE aj v prípade, ak nespĺňajú 
minimálne požiadavky C1 pri rôznych druhoch uloženia. Uvedená výnimka 
však môže byť len pre uloženie pri vyšších teplotách a uložení pri striedaní 
cyklov zmrazovania a rozmrazovania.
Matly a lepidlá na obkladové prvky s takýmto CE označením sa nesmú pou-
žívať v oblasti exteriérov. 
Matly a lepidlá na obkladové prvky, pri ktorých sa nárokuje uvedená výnimka 
rozpoznáte podľa údaju NPD (No Performance Determined – nezistený/ 
nevypočítaný žiaden výkon) alebo podľa hodnôt označenia CE, ktoré nepo-
stačujú pre udelenie akosti C.

T • okrem iného so zníženým sklzom maximálne 0,5 mm

E • okrem iného s predĺženou dobou zavädnutia (prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 30 minútach po uložení)

TE • okrem iného so zníženým sklzom maximálne 0,5 mm
• okrem iného s predĺženou dobou zavädnutia (prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 30 minútach po uložení)

F • okrem iného s prvotnou prídržnosťou - ťahom po uložení v suchom prostredí a po najneskôr 6 h ≥ 0,5 N/mm²
• okrem iného so skrátenou dobou zavädnutia (prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 10 minútach po uložení)

FT
• okrem iného s prvotnou prídržnosťou - ťahompo uložení v suchom prostredí a po najneskôr 6 h ≥ 0,5 N/mm²
• okrem iného so skrátenou dobou zavädnutia  (prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 10 minútach po uložení)
• okrem iného so zníženým sklzom maximálne 0,5 mm

EF • okrem iného s predĺženou dobou zavädnutia (prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 30 minútach po uložení)
• okrem iného s prvotnou prídržnosťou - ťahom po uložení v suchom prostredí a po najneskôr 6 h ≥ 0,5 N/mm²

FTE
• okrem iného s prvotnou prídržnosťou - ťahom po uložení v suchom prostredí a po najneskôr 6 h ≥ 0,5 N/mm²
• okrem iného so zníženým sklzom maximálne 0,5 mm
• okrem iného s predĺženou dobou zavädnutia (prídržnosť - ťahom ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 30 minútach po uložení)

06
CPR-AT3/230057.1.deu

EN 12004:2007 + A1:2012
Sopro’s No. 1 Classic

Verbesserter, zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten 
im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden

Brandverhalten Klasse A1/A1fl 

Verbundfestigkeit als:
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm²

Dauerhaftigkeit für:
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung ≥ 1,0 N/mm²

Freisetzung gefährlicher Substanzen siehe SDB

1320
0767

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Weidenweg 14 – 8330 Feldbach (Austria)

www.sopro.at

Európska norma pre lepidlá na obklady– EN 12004

CE označenie

ETA (European Technical Approval) resp. Európske technické osvedčenie je uznávaný doklad pre stavebné 
produkty ohľadom technickej použiteľnosti v zmysle Smernice pre stavebné produkty v členských štátoch 
EÚ.
Osvedčenia podľa ETA spočívajú v technických znaleckých posudkoch, skúškach a analýzach inštitúcií, ktoré sú schválené a stanovené 
členskými štátmi EÚ. Takéto osvedčenie zahŕňa všetky dôležité charakteristiky produktu, ktoré majú význam pre splnenie stavebno-právnych 
požiadaviek v príslušných členských štátoch.
*Platí len pri použití produktov, vyrobených v závode Sopro Wiesbaden alebo dodávaných zo skladu Wiesbaden!

Európske technické osvedčenie
DANMARK
ETA
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Európska norma pre škárovacie hmoty  – EN 13 888

CG1

Odolnosť voči oteru ≤ 2000 mm³

Pevnosť v ohybe po uložení v suchom prostredí ≥ 2,5 N/mm²

Pevnosť v ohybe po cykloch zmrazovania a rozmrazovania ≥ 2,5 N/mm²

Pevnosť v tlaku po uložení v suchom prostredí ≥ 15 N/mm²

Pevnosť v tlaku po cykloch zmrazovania a rozmrazovania ≥ 15 N/mm²

Zmrštenie ≤ 3 mm/m

Absorpcia vody po 30 minútach ≤ 5 g

Absorpcia vody po 240 minútach ≤ 10 g 

CG2 W, CG2 A a CG2 WA (ako doplnok k CG1)

Mimoriadne vysoká odolnosť voči oteru (=A) ≤ 1000 mm³

Znížená absorpcia vody po 30 minútach (=W) ≤ 2 g

Znížená absorpcia vody po 240 minútach (=W) ≤ 5 g

Odolnosť voči oteru ≤ 250 mm³

Pevnosť v ohybe po uložení v suchom prostredí ≥ 30 N/mm²

Pevnosť v tlaku po uložení v suchom prostredí ≥ 45 N/mm²

Zmrštenie ≤ 1,5 mm/m

Absorpcia vody po 240 minútach ≤ 0,1 g

Škárovacie hmoty pre spracovanie keramických dlaždíc a platní musia spĺňať určité požiadavky na výkon. Tieto sú presne defi nované v Európ-
skej norme EN 13888 (resp. ISO norme 13007, časť 3), obsahujúcej CG1 a CG2 (škárovacie hmoty s obsahom cementu), ako aj RG (škárovacie 
hmoty na báze reaktívnej živice).

Trieda CG podľa EN 13 888
Pre samotnú triedu CG1 sa požaduje osem rozdielnych skúšobných parametrov, defi nujúcich klasifi káciu škárovacích hmôt:

Trieda RG podľa EN 13 888
Klasifi kácia RG je pre škárovacie hmoty na báze reaktívnej živice, tiež predstavuje maximálne požiadavky na príslušné materiály:

Európska norma pre škárovacie hmoty – EN 13 888

Pevnosť v ohybe po uložení
v suchom prostredí ≥ 2,5 N/mm² Zmrštenie ≤ 3 mm/m

Pevnosť v ohybe po cykloch zmrazo-
vania a rozmrazovania ≥ 2,5 N/mm²

Mimoriadne vysoká odolnosť 
voči oteru (=A) ≤ 1000 mm³

Pevnosť v tlaku po uložení
v suchom prostredí ≥ 15 N/mm²

Znížená absorpcia vody 
po 30 minútach (=W) ≤ 2 g

Pevnosť v tlaku po cykloch zmrazova-
nia a rozmrazovania ≥ 15 N/mm²

Znížená absorpcia vody 
po 240 minútach (=W) ≤ 5 g

G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA



153

Európska norma pre potery  – EN 13 813

Skupina Vlastnosti

Rýchle cementové potery s trojitým systémom 
pojiva (SZ-T)

Zmes troch látok (portlandský/ normálny cement, hlinitanový cement, vápenný sulfát), 
vysoké kryštalické naviazanie vody, rýchle stuhnutie, rýchle schnutie, nízke zmrštenie.

Rýchle cementové potery s dvojitým systémom 
pojiva (SZ-B)

Zmes dvoch látok (portlandský/ normálny cement, hlinitanový cement), kryštalické naviazanie 
vody, rýchle stuhnutie.

Normálne cementové potery s poterovými 
prísadami (EZM)

Znížený obsah vody, zlepšené spracovanie. 

Normálne cementové potery Ťažšie spracovanie, dlhá doba schnutia.

Triedy pevnosti C pre poterové malty

Trieda C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

v N/mm² 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

EN 13 813 medzinárodné skratky pre poterové pojivá

Cementový poter CT Cementitious screed

Vápenno-cementový poter 
(anhydritový poter)

CA Calcium sulfate screed

Poter zo syntetickej živice SR Synthetic resin screed

Magnezitový poter MA Magnesite screed

Liaty asfaltový poter AS Mastic asphalt screed

Triedy pevnosti v ohybe ťahom F pre poterové malty

Trieda F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

v N/mm² 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Triedy odolnosti voči opotrebeniu podľa Böhmeho A pre cementové a ostatné poterové malty

Trieda A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5

Množstvo oteru cm³/50 cm² 22 15 12 9 6 3 1,5

Poterové malty musia spĺňať určité požiadavky na výkon. Tieto sú exaktne zadefi nované v európskej norme EN 13813, ktorá okrem iného 
obsahuje klasifi káciu podľa typu pojiva poteru, pevnosti C, pevnosti v ohybe ťahom F a odolnosti voči opotrebeniu podľa Böhmeho A.

Klasifi kácia poterov EN 13813 (január 2003)

Skupiny cementových poterov podľa TKB vestníku 14  1)

Na základe zloženia a vlastností sa cementové potery dajú rozdeliť do štyroch skupín:

1) Zatriedenie do skupiny podľa TKB vestníku 14 „Rýchle cementové potery a cementové potery s poterovými prísadami“ Priemyselného zväzu pre lepidlá z 11. augusta 2015.

Európska norma pre potery  – EN 13 813

EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C50-F7-A12

Cementový poter

Trieda pevnosti v tlaku ≥ 50 N/mm²

Trieda pevnosti v ohybe ťahom ≥ 7 N/
mm²

Trieda odolnosti voči opotrebeniu
≤ 12 cm³/50 cm²

EN 13 813

Ge
prüft nach

CT-C50-F7-A12
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Servisné služby / podmienky prenájmu sila

Podmienky prenájmu sila

Servisné služby

Všeobecne
Prepravné silá sa poskytujú k dispozícii v tlakovom a beztlakovom vyho-
tovení. Typ sila sa riadi podľa použitého dopravného zariadenia.

Príjazd
Príjazd musí byť vhodný pre špeciálne vozidlá (3-osové vozidlá, 4-osové 
vozidlá,, resp. prívesy 40t) a musí sa zachovávať uvoľnený.  
Už hotové príjazdové cesty, chodníky, kryty kanálov a pod. musia byť 
vyhotovené tak, aby naše špeciálne vozidlá nezanechávali žiadne stopy 
(40 t). Musí sa dodržať výška prejazdu a montážna výška, výška prejazdu 
minimálne 4,2 m. montážna výška minimálne 8,5 m. 

Miesto pre silo/ ručenie
Objednávateľ musí pripraviť a odborne posúdiť miesto pre silo, 
podložné drevá a príjazdovú cestu kvôli odbornému umiestneniu. 
Objednávateľ je tiež zodpovedný za nosnosť podkladu. Ak objednávateľ 
nie je príjemcom materiálu, je povinný preniesť túto zodpovednosť na 
príjemcu materiálu. Sopro zaručuje, že silo vrátane obsahu (tovar) sa 
riadne dostane a umiestni na miesto, príslušným spôsobom určené a 
pripravené objednávateľom. Od tohto momentu ručí objednávateľ za 
akékoľvek poškodenie, aj za také, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou, 
násilím, stratou a zničením. Je preto zodpovedný aj za určenie miesta 
umiestnenia na stavbe, pričom umiestnenie prebehne výslovne na 
základe jeho pokynov alebo pokynov príjemcu tovaru. Ak objednávateľ 
napriek dohodnutému termínu nebude prítomný na stavbe, alebo ak 
nesplní popísané povinnosti ohľadom prípravy miesta pre umiestnenie 
sila, prepravca, poverený firmou Sopro je oprávnený zložiť silo podľa 
vlastného uváženia. Ručenie za uvedené preberá výhradne objednáva-
teľ.

Povolenia
Ak sa silo umiestňuje čiastočne alebo úplne na verejných komunikáci-
ách, miestach alebo chodníkoch pre peších, objednávateľ je povinný 
vyžiadať si príslušné povolenie. Za povolenia, osvetlenie, uzávery,, resp. 
ostatné s uvedeným spojené povinnosti, ako aj za prípadné pokuty ručí 
objednávateľ.

Ručenie/ upozornenie na riziká
Silá firmy Sopro sú odskúšané v TÜV. Preto sa smú používať len  
v prípade, ak sú dodržané technické podmienky TÜV a ustanovenia  
o prevádzke so silami firmy Sopro. Ručenie firmy Sopro zahŕňa dodanie 
a vyzdvihnutie sila, t.j. pokiaľ je silo spojené so zdvižným zariadením 
nákladného automobilu. Za škody, súvisiace s prevádzkou sila na 
stavbe, ako aj za škody, spôsobené so zariadeniami, dodanými so silom 
(vibrátory, zástrčky, káble, plniace veká a pod.) a stroje ručí spracova-

teľ, stavebná firma a stavebník. Za oneskorenia, spôsobené cestnou 
premávkou neručíme. Pri strojoch poskytnutých zo servisných dôvodov 
neručíme za škody spôsobené výpadkom strojov.

Reklamácie dodávok
Dodávky, ktoré neboli doručené v prisľúbenom termíne sa musia 
písomne urgovať v priebehu jedného týždňa od prisľúbeného termínu 
dodania. Neskoršie reklamácie sa nemôžu uznať. 
Dĺžky insuflátorov a doby vykládky pri dopĺňaní. 
Z dôvodu rizika rozdelenia zmesi sú zásadne potrebné podľa možnosti 
čo najkratšie dĺžky vháňania vzduchom (t. j. podľa možnosti čo najme-
nej) vháňacích hadíc. Maximálna dĺžka hadice je 40 m. Dĺžky hadíc sú 
do 35 m zadarmo (výnimka - poter). Od 35 m sa účtujú režijné hodiny 
vo výške 55,00 € bez DPH. Pri poteroch sa od 25 m fakturuje ½ režijnej 
hodiny a od 35 m jedna režijná hodina. Bezplatná doba vykládky je 
jedna hodina. Pri každej ďalšej začatej hodine sa účtuje 55,00 € bez DPH 
na každú režijnú hodinu.

Umiestnenie sila
Dodacia lehota: Na každé umiestnenie sila Sopro garantujeme dodaciu  
lehotu 2 pracovné dni. Dodanie plného sila by malo byť najneskôr deň 
pred uvedením do prevádzky, aby sa zaručil presný začiatok prác.

Doplnenie sila
Dodacia lehota: Dodacia lehota je pri dopĺňaní s vozidlom s insufláto-
rom počas pracovných dní v priebehu 24 hodín.

Zaškolenie k čerpadlu
Prvé zaškolenie je bezplatné. Za každé ďalšie zaškolenie účtujeme 
75,00€ bez DPH.

Poplatok za umiestnenie sila   ..................................  150,00 €/ EH
účtuje sa na silo stavby a stavbu 1 x, bez ohľadu, 
na to, koľko síl sa dodá/ dodatočne dodá

Poplatok za premiestnenie sila   .......................................      bezplatne
v rámci stavby v priebehu umiestnenia/ vyzdvihnutia

Premiestnenie sila pri separátnom príjazde ............. 75,00 € / EH

Premiestnenie sila z jednej stavby na druhú   ............ 150,00 €/ EH
(max. do okruhu 30 km)

Poplatok za opotrebenie strojov   ............................ .. 35,00 €/ t
za každý stroj, napojený prírubou na silo

Náš servisný program zahŕňa okrem iného:

• semináre z praxe a teórie

• poradenstvo pre architektov a plánovačov

• sprevádzanie stavby našimi majstrami pre predvádzanie

• okamžitý servis cez našu Hotline

• realizáciu technických meraní

• zostavenie individuálnych systémových riešení

• pomoc pri otázkach ohľadom noriem a regulatívov

• podporu pri textácií vypísania súťaží

• realizáciu laboratórnych analýz

Cenník servisných služieb

Meranie prídržnosti v ťahu ....................................................€ 380,–

Meranie vlhkosti metódou CM ..........................................€ 150,–

Hodinová sadzba zamestnanec/ majster predvedenie...€  58,–

Cestovné za km pre jazdy na stavbu.................................€ 0,50/km

Paušál za čerpadlo (napr. čerpadlo MAI) ..........................€ 300,–

Sopro ponúka kompletný balík služieb zákazníkom. Pomôžeme vám pri výbere produktov, radi vám poradíme pri otázkach ohľadom

technických aplikácií a ponúkame vám školenie priamo na mieste a odborné poradenstvo od našich špecialistov so skúsenosťami z praxe.
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Špeciálne predajné regály a druhotné umiestnenie výrobkov 

REGÁL PRE VEĽKÚ ZÁŤAŽ
1 × 270 cm

REGÁL PRE TOVAR druhotné umiestnenie
1 × 100 cm

STOJAN NA ČISTIČE A SILIKÓNY

Čistiť
92 x 52 x 38 cm

Silikón
206 x 62 x 45 cm

Čistič
206 x 62 x 45 cm

1 300,- €*

€ 448,-* 164,- €* 448,- €*

440,- €*

* cena za regál bez tovaru
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Predajné, dodacie a platobné podmienky

Predajné, dodacie a platobné podmienky, stav marec 2017

I. Všeobecne

Pre zmluvný vzťah medzi nami a našimi zákazníkmi platia výhradne 
naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky. Všeobecné obchod-
né podmienky s iným znením nás nezaväzujú ani v tom prípade, ak  
s nimi výslovne súhlasíme. Prijatím dodávky sa kupujúci v každom 
prípade bez výhrady podriaďuje našim predajným a dodacím pod-
mienkam. Tieto predajné a dodacie podmienky platia aj pre všetky 
nasledujúce obchody, aj v prípade, ak na ne už výslovne nepouka-
zujeme. V prípade eventuálnej zmeny našich predajných a dodacích 
podmienok budeme o tejto skutočnosti objednávajúceho včas 
informovať. Zákazka je z našej strany považovaná za prijatú vtedy, 
keď ju kupujúcemu písomne potvrdíme alebo dodanie zrealizujeme 
mlčky. Kupujúci prehlasuje v zmysle Zákona o ochrane osobných 
údajov svoj súhlas s tým, že budeme osobné údaje ukladať a v rámci 
firemnej skupiny odovzdávať ďalej na základe predzmluvných alebo 
zmluvných vzťahov.

II. Ceny

Naše ceny platia pri odbere kompletných predajných jednotiek  
vrátane balenia plus zákonná daň z pridanej hodnoty, zo skladu  
vo Feldbachu. V prípade vyzdvihnutia sa preto nemôže poskytnúť  
náhrada prepravného.

III. Zasielanie

Zasielanie prebieha na účet a riziko kupujúceho. Tiež v prípade  do-
dania do stanice príjmu kupujúceho znáša kupujúci riziko zasielania. 
Pokiaľ nás objednávajúci poverí uzatvorením príslušného poistenia, 
poskytneme v takýchto prípadoch náhradu podľa nášho výberu, bez-
platnou náhradnou dodávkou alebo dobropisom vyplatenej sumy, 
ktorú sami dostaneme ako náhradu za škody, spôsobené pri preprave.

IV. Platobné podmienky

Naše faktúry sú splatné v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry  
bez zrážky alebo v lehote 8 dní so skontom vo výške 2%. V prípade 
prijatia zmeniek a šekov idú diskontné náklady na účet kupujúceho.  
V prípade omeškania platby stráca kupujúci všetky dohodnuté oso-
bitné podmienky a zľavy a je povinný nám uhradiť úroky z omeškania 
v súlade s ustanoveniami § 456 UGB. V prípade omeškania s platbou 
zo strany kupujúceho platia pravidlá § 458 UGB. Kupujúci nie je opráv-
nený vykonávať zápočet na pohľadávku kúpnej ceny. Výnimkou sú 
prípady, ak pohľadávku uznáme, alebo ak je určená súdom. Kupujúci 
sa vzdáva úplného alebo čiastočného zadržania kúpnej ceny.

V. Zúčtovanie paliet

Naše produkty sa dodávajú výhradne na Euro paletách. Za palety 
účtujeme 8,- EUR/ks (bez DPH). V prípade vrátenia Euro paliet v bez-
chybnom stave vystavíme dobropis na sumu 8,47 EUR/ks (bez DPH), 
pričom množstvo paliet, ktoré odoberieme späť, nesmie byť vyššie 
ako množstvo dodaných paliet. Spätné odovzdanie môže prebehnúť 
v rámci dodávky alebo bezplatným dodaním zo strany kupujúceho 
do nášho skladu vo Feldbachu. Realizácia musí prebehnúť v priebehu 
obchodného roka (toho času 01.01. – 31.12.). Uvedené pravidlo je 
prispôsobené príslušným smerniciam VBÖ.

VI. Príplatky za prepravu

Prípravky za prepravu sa účtujú pri odbere nižšom ako 5 000 kg na do-
dávku. Dodatočné dodávky, ako aj čiastočné dodávky sú z uvedeného 
pravidla vyňaté. Množstvá menšie ako 500 kg sa z organizačných 
dôvodov nedajú dodať. Príplatok v EUR na kg:

Množstvo EUR

od 500 do 1 000 kg 0,08/kg

od 1 000 do 2 000 kg 0,07/kg

od 2 000 do 3 000 kg 0,05/kg

nad 3000 kg 0,04/kg

VII. Dodanie a prebratie

Prevádzkové poruchy, spôsobené oneskorením dodávky z našej stra-
ny, ďalej škody, spôsobené požiarom, dopravné zápchy, nedostatok 
energií a surovín, zásahy vyššej moci v našom podniku, ako aj všetky 
ďalšie následky vyššej moci, predovšetkým štrajk, výluky, nepokoje 
a podobne, nás po dobu trvania poruchy a primeranej následnej 
lehoty na opätovné zahájenie prevádzky oslobodzujú od našich 
povinností dodania a oprávňujú obidve strany odstúpiť od zmluvy  
v prípade prekročenia termínu dodania o viac ako jeden mesiac. Sme 
oprávnení vykonať dodanie, líšiace sa od objednávky v prípade, ak 
skutočne dodaný tovar je rovnocenný s objednaným a ak nedôjde  
k negatívnemu ovplyvneniu oprávnených záujmov objednávajúceho.

VIII. Reklamácie, ručenie

1. Predpokladom pre nároky na záručné plnenie je: 1. Odborné
spracovanie pri dodržaní našich návodov na spracovanie a vestníkov.

2. Písomná reklamácia nedostatku, ktorá nám musí byť doručená 
v prípade očividných nedostatkov najneskôr v priebehu 8 dní od pri-
jatia zásielky a v prípade skrytých nedostatkov najneskôr v priebehu 
14 dní od ich výskytu.

3. Na základe nášho vyžiadania zaslanie vzoriek tovaru kupujúcim za 
účelom preskúšania. Oneskorene nahlásené nedostatky nezakladajú 
žiadne nároky voči nám. Náklady na zaslanie vzoriek materiálov, ako 
aj ich odber idú na našu ťarchu len v prípade záručného plnenia. 
V prípade záručného plnenia poskytneme bezplatnú náhradu 
za chybný tovar a pred prípadným uplatnením nároku na zníženie 
ceny sa uprednostňuje odstránenie nedostatkov,, resp. výmena
tovaru. Nároky kupujúceho voči nám na náhradu škody a obzvlášť 
aj nároky vyplývajúce z prípadných škôd ako následok nedostatku a/
alebo ušlý zisk sú vylúčené, pokiaľ sa z našej strany nejdená o úmysel 
alebo hrubú nedbanlivosť. Nároky zo zákona o ručení za produkty sú 
vylúčené v rozsahu, prípustnom podľa § 9 tohto zákona.
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Predajné, dodacie a platobné podmienky

IX. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar ostáva až do úhrady kompletnej kúpnej ceny a v prípa-
de úhrady šekom alebo zmenkami až do prijatia peňazí našim vlast-
níctvom. Prípadné spracovanie uvedeného tovaru zákazníkom je pre 
nás bez toho, aby sa na nás preniesla regresná povinnosť, vzniknutá 
na základe nedostatočného spracovania, použitia materiálu v rozpore 
s účelom alebo inými okolnosťami. Kupujúci už teraz postupuje 
pohľadávky z ďalšieho predaja tretím osobám alebo zo spracovania 
vyhradeného tovaru neodvolateľne na nás a my uvedené postúpe-
nie prijímame. Pokiaľ si kupujúci splní svoje povinnosti voči nám, je 
oprávnený na inkaso uvedených pohľadávok. Kupujúci je povinný 
uviesť na naše vyžiadanie údaje, potrebné na inkaso a informovať 
dlžníkov o postúpení. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platbou 
alebo ak na základe skutočností vznikne odôvodnené podozrenie, 
že kupujúcemu hrozí prepadnutie majetku, alebo že k nemu došlo, 
môžeme prebrať tovar, spadajúci pod výhradu vlastníctva znovu 
do svojho vlastníctva bez odstúpenia od zmluvy a bez stanovenia 
dodatočnej lehoty.  Kupujúci neodvolateľne vyslovuje svoj súhlas  
s vyzdvihnutím tovaru nami poverenými osobami, rovnako aj s tým, 
aby dané poverené osoby za účelom vyzdvihnutia tovaru vstúpili 
do jeho priestorov.

X. Osobitné podmienky

Ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú pochybnosti ohľadom kre-
dibility kupujúceho, odôvodnené skutočnosťami, sme oprávnení 
požadovať zálohové platby alebo zloženie zábezpeky aj v prípadoch, 
ak sa dohodli iné platobné podmienky. Ak zákazník odmietne splniť 
uvedenú požiadavku, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy.

XI. Návody na spracovanie a informácie 

Keďže pracovné podmienky na stavbe a oblasti použitia našich 
výrobkov sú veľmi rôznorodé, môžeme na základe našich návodov 
na spracovanie a vestníkov poskytnúť len všeobecné smernice. 
V prípade špeciálnych požiadaviek, ktoré sú mimo rozsah oblastí 
použitia a pracovných podmienok, uvedených v návodoch na spra-
covanie a vestníkoch, je pred spracovaním potrebné vyžiadať si naše 
poradenstvo pre konkrétny prípad. Poradenstvo a informácie nie sú 
poskytované v rámci zmluvy o poradenstve, ale len ako zmluvný 
vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy, takže zaň ručíme len v rámci 
našich bežných predajných a dodacích podmienok. Telefonické a 
ústne informácie si pre svoju účinnosť vyžadujú následné písomné 
potvrdenie. Údaje o spotrebe v našich návodoch na spracovanie a 
vestníkoch sú priemerné hodnoty zo skúseností. Na základe zvýšenej 
alebo zníženej spotreby na konkrétnom objekte nie je možné vyvodiť 
voči nám žiadne práva ani nároky.

XII. Predaj koncovým spotrebiteľom

Upozornenie: Tieto VOP platia len pre obchody s podnikateľmi.

XIII. Miesto plnenia, miestne príslušný súd, aplikovateľné právo

Miestom plnenia je Asten. Pre všetky spory z uzatvorených zmlúv a 
obchodných vzťahov sa – v závislosti od vecnej príslušnosti – doha-
duje Okresný súd Enns alebo Krajský súd Steyr. Na právny vzťah sa 
aplikuje výhradne rakúske právo. 

Obchodný register Steyr, FN 54676 g
DVR-č.: 0 574 180
Číslo partnera Bonus Hohlsystem 2599

IČ pre DPH: ATU 28756502
EORI: ATEOS1000005602

Pri dodávkach do zahraničia je kúpne právo UNCITRAL vylúčené.

Upozornenia:

Uvedené ceny sú nezáväzné, bez DPH, zo skladu Feldbach.

V súlade s príslušnými smernicami VBÖ platí pre palety nasledovné
pravidlo:
Za euro palety sa účtuje cena vo výške 8,- EUR/ks. Pri vrátení paliet  
v bezchybnom stave vystavíme dobropis vo výške 8,47 EUR/ks. Vrátanie 
paliet môže prebehnúť v rámci dodávky (výmena) alebo dodaním  
zo strany príjemcu tovaru, pričom realizácia z časového hľadiska musí 
prebehnúť v rámci jedného obchodného roka (toho času 01.01.-31.12.).

Všetky ceny a dohodnuté podmienky platia výhradne pre odbery  
v uvedených predajných jednotkách (pozri separátny stĺpec pri údajoch 
o produkte). Pri odberoch nižších ako príslušná predajná jednotka sa
dohodnutá zľava znižuje na základe nákladov na kompletovanie o 15% 
bodov.

6 Tovar nie je na sklade, artikel dostupný na objednávku s lehotou
dodania.

Dbajte, prosím, na podmienky zapožičania sila na strane 
154.

Výmena alebo vrátanie zásadne nie sú možné.

Omyly, ako aj prípadné chyby tlače a sadzby vyhradené.
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Udržateľnosť 
Firma Sopro Bauchemie má tému „udržateľnosť“ pevne zakotvenú vo svojej podnikateľskej filozofii. „Udr-
žateľnosť“ pritom chápeme vždy ako rovnoprávne a súčasné realizovanie ekologických, sociálnych a eko-
nomických cieľov. Súčasťou uvedeného je ekologická výroba, šetriaca zdroje a vývoj produktov a riešení 
s nízkymi emisiami. Znamená to súčasne nasledovné: efektívne procesy s ohľadom na náklady v celom 
reťazci tvorby hodnôt. Firma Sopro však systematicky sleduje aj sociálne komponenty udržateľnosti. Účas-
ťou  na projekte „Zdravá firma“ Sopro vytvára udržateľne zdravie podporujúce prostredie.

Firma Sopro Bauchemie sa ako člen Nemeckej spoločnosti pre udržateľné staviteľstvo (Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen e.V. - DGNB) cít byť zaviazaná uvedeným zásadám. Mnohé produkty firmy 
Sopro sa úspešne použili v priebehu DGNB certifikácie budov. Zatriedenie je podľa kritéria DGNB 
„ENV1.2 Riziká pre lokálne životné prostredie“ (verzia 2015) do niektorého z kvalitatívnych stup-
ňov.

Stupeň kvality 4 tu predstavuje maximálne dosiahnuteľný stupeň. Príslušný produkt sa v závislosti od typu 
produktu (príloha č. 1 vyššie uvedeného kritéria DGNB) zatriedi do niektorého z „riadkov“.

Okrem toho boli mnohé z produktov firmy Sopro už vybavené technickým listom udržateľnosti 
(NDB), ako aj vzorovým EPD. Zákazník tak okamžite vidí, pre ktorý národný alebo medzinárodný 
systém certifikácie budov sa produkt firmy Sopro môže použiť.

Udržateľne certifikované staviteľstvo však získava čoraz väčší význam aj v rámci trhu.

Keramický priemysel a obchod sa v zosilnenej miere venujú tejto téme s EUF iniciatívami „Zdravé bývanie, 
úspora energií a koncepcie s keramikou“ a získavajú dodatočný profil. Tu sa skrývajú rozhodujúce potenci-
ály pre budúcnosť. Firma Sopro Bauchemie sa pritom aktívne angažuje ako partner v rámci EUF (Európska 
únia odborných zväzov spracovania dlaždíc).

Sopro je okrem toho členom Aliancie pre životné prostredie v Hessensku, ktorá bola založená z inicia-
tívy hessenského Ministerstva pre životné prostredie, energie, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa  
v roku 2009. Týmto podporujeme okrem iného znižovanie emisií skleníkových plynov s vplyvom na atmo-
sféru a aktívne sa zasadzujeme za klimatickú ochranu.

Produkty Sopro – Made in Austria
Najvyššia kvalita s tradíciou rakúskej tvorby hodnôt.

Firma Sopro Bauchemie GmbH - Austria bola založená v roku 1977 v Grazi ako firma Bauchemische Pro-
dukte Ges.m.b.H. Od tejto doby sa v závode Feldbach vyrábajú suché hotové malty. Maximálna kvalita je 
pritom zabezpečená vlastným laboratóriom, ktoré je jeho súčasťou.

Udržiavame otvorené a intenzívne styky so spracovateľmi, pretože len tak spoznáme špecifické požiadav-
ky, môžeme flexibilne reagovať na najrôznejšie potreby, ponúkať riešenia, šité na mieru a kompetentne 
poradiť užívateľom. V rámci nášho servisu aplikačnej techniky je k dispozícii okamžité telefonické pora-
denstvo, ako aj školenia priamo na stavbe od našich majstrov pre predvádzanie.

Nízke emisie 
Naše vyznanie k udržateľnému a ekologickému staviteľstvu je podložené vysoko kvalitnými produktmi s níz-
kymi emisiami, ako aj konkrétnymi projektmi. Ekologické konanie začína už pri vytváraní receptov pre naše 
produkty. Uprednostňujeme suroviny, ktoré výrazne znižujú alebo úplne eliminujú emisie alebo potenciál 
zaťaženia pre človeka a životné prostredie.

EMICODE® zatriedenie od GEV (Spoločenstvo emisne kontrolovaných materiálov pre pokladanie, lepidiel a 
stavebných produktov - Gemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Baupro-
dukte e.V.) o tom svedčí. Firma Sopro je riadnym členom GEV. Logo EMICODE® poukazuje na neškodné emi-
sie odskúšaných produktov po spracovaní. Táto téma má vysokú hodnotu aj vo Francúzsku. Preto nechá-
vame naše produkty odskúšať aj podľa francúzskej vyhlášky VOC. Vy, ako zákazníci, tak máte možnosť reali-
zácie pokladania dlaždíc kompletne s overenými produktmi s nízkymi emisiami – počnúc základným náte-
rom, cez izoláciu, tmel, oddeľovaciu a izolačnú dosku, lepiaca malta na dlaždice až po škárovanie.

Jednotná kvalita – národne a medzinárodne 
Manažment kvality je pevne ukotvený vo firemnej filozofii firmy Sopro Bauchemie GmbH.

Tento manažment kvality nie je statický, ale dynamický. Neobmedzuje sa na jednotlivé prevádzky alebo 
časovo ohraničené procesy. Oveľa viac sa zameriava na dosiahnutie jednotného kvalitatívneho štandardu vo 
všetkých pridružených firmách – dnes, a aj v budúcnosti.

Od roku 1994 je firma Sopro Bauchemie GmbH certifikovaná podľa EN ISO 9001. V roku 2006 sa vykonala cer-
tifikácia matrice pre odbor kvality, do ktorej boli zahrnuté aj dcérske spoločnosti Sopro Bauchemie GmbH 
Austria a Sopro Polska Sp.zo.o. Od roku 2009 je firma Sopro Bauchemie GmbH certifikovaná aj podľa revido-
vanej EN ISO 9001:2008. Všetko s cieľom zaručenia rovnako vysokej pretrvávajúcej kvality našich produktov 
a služieb pre vás – našich zákazníkov.

Trvalá udržateľnosť a manažment kvality
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Prehľad produktových systémov 

1 Pokladanie dlaždíc, platní a prírodného kameňa (všeobecne) Strana

Systém FKM® XL 161
Systém Silver 162
Systém platní lepených syntetickou živicou 163
Systém síranu vápenatého 164
Systém liatych tmelov 165
Systém mramoru 166
Systém bielej malty pre stredne hrubé lôžko 167
Systém drenážnej malty 168
Systém škárovacej hmoty na prírodný kameň s trasom 169
Systém Cotto 170

2 Pokladanie dlaždíc, platní a prírodného kameňa (špeciálne podklady)
Systém dlaždice na dlaždice 171
Systém PU lepidla 172
Renovačný systém 173
Oddeľovací systém 174
Systém megaFlex S2 175
Systém MG-Flex® 176
Systém kročajovej izolácie a oddeľovania 1 177
Systém kročajovej izolácie a oddeľovania 2 178

3 Pokladanie dlaždíc na vykurované systémy
Vykurovaný systém s tenkou vrstvou 179

4 Pokladanie dlaždíc na balkóny a terasy
Balkónový izolačný systém 180
Systém AEB® plus 181
Systém megaFlex S2 turbo 182
Systém 2cm platní 183
Systém blokovania základov SperrGrund 184

5 Škárovanie dlaždíc
Systém škárovacích hmôt OPZ® 185

6 Pokladanie dlaždíc na izolácie
Sanitárny izolačný systém 186
Systém AEB® 187
Systém izolácie na báze reaktívnej živice 188
Systém No.1 biela (rýchla) 189
Systém plavární 190

7 Renovácia betónu
Systém renovácie betónu 191

8 Tmelenie škár/ vypĺňanie štrbín muriva
Sadrový systém 192

9 Izolácie stavieb
Systém reaktívnej izolácie 193
Systém bitúmenového hrubého náteru 194
Systém bitúmenového izolačného pásu 195
Systém reaktívnej izolácie terás 196

10 Pokladanie dlažby
Systém dlažbových škár (vodu prepúšťajúce) 197
Systém dlažbových škár (odpudzujúce vodu) 198
Systém dlažbových škár (stredné namáhanie) 199
Systém dlažbových škár (silné namáhanie) 200
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Systém FKM® XLSystém FKM® XL

Pokladanie dlaždíc s univerzálne 
použiteľným lepidlom

Podklad
Starý obklad z dlaždíc Tvarovo stály drevený 

podklad *

Podklad
Betón (nie je potrebný 
základný náter)

vyrovnávacia stierka 
so Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber eXtra Light 
(s. 6)

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S (s. 56)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) 
alebo Sopro Brillant® PerlFuge 1 - 10 mm (s. 34)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FKM® XL MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FKM® XL MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)

Pokladanie do stredne hrubého lôžka

Pokladanie do tenkého lôžka

Pokladanie do tenkého lôžka

Vyrovnávacia stierka

Pokladanie do liateho lôžka

* Od 1 m² odporúčame Sopro MGR 673 MultiGrund.

Príklady podkladov

Betón

Starý obklad z dlaždíc

Tvarovo stály drevený podklad



162 Farebné čísla poukazujú na stranu v katalógu,  
na ktorej je opis príslušného produktu.

1
Po

kl
ad

an
ie

 d
la

žd
íc

, p
la

tn
í a

 p
rír

od
né

ho
 k

am
eň

a 
(v

še
ob

ec
ne

)

* Od 1 m2 odporúčame Sopro MGR673 MultiGrund.

Príklady podkladov

Cementový poter

Vápenno-sulfátový poter

Systém Silver

Pokladanie dlaždíc a prírodného
kameňa s rýchlym tuhnutím

Podklad
Vápenno-sulfátový poter Cementový poter

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57) 
(neriedený na vápenno-
sulfátový poter*)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)

Podklad
Cementový poter

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FKM® Silver MultiFlexKleber Silver (s. 7) 
alebo Sopro VarioFlex® Silver (s. 19)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FKM® Silver MultiFlexKleber Silver (s. 7) alebo Sopro 
VarioFlex® Silver (s. 19) (pokladanie do stredne hrubého 
resp. tenkého lôžka)

Systemkomponente

Systemkomponente Systemkomponente

Systemkomponente

Systemkomponente Systemkomponente

Pokladanie do stredne hrubého lôžka

Pokladanie do tenkého lôžka

Pokladanie do tenkého lôžka

Vyrovnávacia stierka

Pokladanie do liateho lôžka

Systém Silver
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Systém platní lepených syntetickou živicouSystém dosiek lepených syntetickou živicou

Pokladanie citlivých dlaždíc

Podklad
Betón

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Škárovanie
Sopro TF+ TitecFuge® plus (s. 38) 
alebo Sopro FlexFuge fl oor (s. 35)

Tmelenie
FließSpachtel hochfest HF-S 563 (dostupné na vyžiadanie)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FKM® Silver MultiFlexKleber Silver (s. 7)

Systemkomponente

Systemkomponente Systemkomponente

Príklady podkladov

Betón
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Systém síranu vápenatéhoSystém síranu vápenatého

Pokladanie veľkoformátových dlaždíc 
na podklad citlivý na vlhkosť

Príprava podkladu
Sopro MGR 637 MultiGrund (s. 58) s hrubým kremičitým 
pieskom Sopro QS 511 Quarzsand grob (s. 67) alebo 
epoxidovým základným náterom Sopro EPG 522 Epoxi-
Grundierung (s. 65) so Sopro QS 511 Quarzsand grob * (s. 67)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FKM® Silver MultiFlex-
Kleber Silver (s. 7) alebo 
Sopro VarioFlex® Silver (s. 19)

Sopro VF 413 VarioFlex® (s. 17)

Podklad
Vápenno-sulfátový poter (Potrebné CM meranie a nábrus.
Zostatková vlhkosť musí byť pri nevykurovaných podlahách 
≤ 0,5 CM-% a pri vykurovaných systémoch ≤ 0,3 CM-%)

Tmelenie
Voliteľne pri nerovnom podklade liaty tmel Sopro FS 15® 
plus FließSpachtel (s. 51)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)

(opieskované)

* Pri použití základného náteru Sopro GD 749 v spojení s produktmi s vysokým 
kryštalickým naviazaním vody, prosím, spojte sa s aplikačnou technikou Sopro.

Príklady podkladov

Vápenno-sulfátový poter
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Systém liatych tmelovSystém tekutých tmelov

Vyrovnávanie nerovných podkladov 
a následné pokladanie dlaždíc

Podklad
Staré hrebeňové lôžko Starý obklad z dlaždíc

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung
(s. 57)

Sopro HPS 673 HaftPrimer S 
(s. 56)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)

Tmelenie
Sopro Rapidur® FE FließEstrich (s. 95) alebo Sopro FS 15® plus 
FließSpachtel (s. 51)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro VF 413 VarioFlex® (s. 17) alebo Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)

Príklady podkladov

Staré hrebeňové lôžko

Starý obklad z dlaždíc
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Systém mramoruSystém mramoru

Pokladanie prírodného kameňa
citlivého na zmenu sfarbenia 
do tenkého lôžka

Podklad
Poter

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro MFK 446 MarmorFlexKleber (s. 16) alebo 
Sopro FKM® Silver MultiFlexKleber Silver (s. 7) alebo 
Sopro VarioFlex® Silver (s. 19)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex 
(s. 30)

Sopro MarmorSilicon (s. 45)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Príklady podkladov

Poter
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Systém bielej malty pre stredne hrubé lôžko

Príklady podkladov

Betón

Systém bielej malty pre stredne hrubé lôžko

Pokladanie prírodného kameňa
citlivého na zmeny sfarbenia
do stredne hrubého lôžka

Podklad
Betón

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro SteinKleber weiss fl exibel (s. 21)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)
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Systém drenážnej malty

Príklady podkladov

Cementový poter

Betón

Systém drenážnej malty

Pokladanie platní z prírodného 
kameňa na drenážnu maltu a 
vodu prepúšťajúce škárovanie

Podklad
Cementový poter alebo betón

Adhézne a kontaktné premostenie
Sopro HSF 748 HaftSchlämme Flex (s. 128) alebo Sopro FKM® 
Silver MultiFlexKleber Silver (s. 7) alebo FKM® XL MultiFlexKleber 
eXtra Light (s. 6)

Škárovanie
Sopro PF Pfl asterFuge 1-K 
(s. 131)

Sopro EPF EpoxiPfl asterFuge 
2-K (s. 131)

Izolácia
Sopro DSF® 523 DichtSchlämme Flex 1-K (s. 135)

Drenáž
Sopro DRM 653 
DrainageMatte (s. 136)

Sopro DM 610 
DrainageMörtel (s. 128)

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva
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Systém škárovacej hmoty na prírodný kameň s trasom

Príklady podkladov

Betón

Systém škár prírodného kameňa s trasom

Pokladanie platní z prírodného
kameňa do stredne hrubého lôžka 
(oblasť interiéru a exteriéru)

Podklad
Betónový povrch

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro SteinKleber grau fl exibel (s. 130)

Škárovanie
Sopro TNF TrassNatursteinFuge (s. 133)
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Systém CottoSystém Cotto

Pokladanie a ochrana Cotto 
bez zmeny sfarbenia

Podklad
Poter – so základným náterom Sopro GD 749 (s. 57)

Prostriedok na škárovanie
Sopro CA 737 prostriedok na škárovanie Cotto (s. 84)

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus (s. 37) alebo Sopro MFT 532 
Fugenbreit s trasom (s. 40)

Odkyslenie
Sopro ZE 718 odstraňovač cementových šmúh pre interiéry  
(s. 82)

Ochrana povrchu
Sopro CE 736 extra ochrana pre Cotto (s. 84)

Záverečné ošetrenie
Sopro CD 742 krycí vosk 
pre Cotto  (s. 85)

Starostlivosť
Sopro CP 738 ošetrovacie 
mlieko pre Cotto (s. 85)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro MB 425 MittelBett-
mörtel Trass (s. 20)
alebo 
Sopro MB 414 MittelBett -
mörtel Trass fl exibel (s. 20)
alebo 
Sopro MB 429 MittelBett -
mörtel Trass schnell fl exibel 
(s. 21)

Príklady podkladov

Poter
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Systém dlaždice na dlaždice

Príklady podkladov

Starý obklad z dlaždíc

Systém dlaždica na dlaždicu

Pokladanie dlaždíc na existujúce
obklady z dlaždíc

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)

Podklad
Starý obklad z dlaždíc

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S (s. 56)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro’s No.1 S1 Flexkleber (s. 11) alebo Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)
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Systém PU lepidla

Príklady podkladov

Kov

Systém PU lepidla

Pokladanie dlaždíc a prírodného 
kameňa na kovové podklady

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro PUK 503 PU-Kleber (s. 24) alebo Sopro megaFlex S2 
turbo (s. 22)

Podklad
Kov (odolný voči ohýbaniu, bez tuku, chránený pred koró-
ziou) 

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)
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Renovačný systémRenovačný systém

Pokladanie dlaždíc a platní 
na staré/ poškodené podklady

Podklad
Staré zvyšky lepidla z krytín
z textilu resp. PVC

Trhliny v potere, zaliate 
živicou Sopro GH 564 
Gießharz (s. 55)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) 
alebo Sopro FL plus® FlexFuge plus 
(s. 37)

Sopro sanitárny 
silikón (s. 44)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro FF 450 FliesenFest extra 
(s. 14)

Sopro VF 413 VarioFlex® (s. 17)

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S 
(s. 56)

Sopro GD 749 Grundierung
(s. 57)

Tmelenie
Liaty tmel Sopro FS15® plus FließSpachtel (s. 51)

Izolácia/Entkopplung
Izolačný a oddeľovací pás Sopro AEB® 640 (s. 68) alebo 
Izolačný a oddeľovací pás Sopro AEB® 639 plus Sopro 
AEB® 639 plus (s. 68)

Príklady podkladov

Podklad so zvyškami lepidla

Poter s trhlinami
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≥ 7 mm ≥ 2 mm

Systém oddeľovania

Pokladanie dlaždíc na kritické podklady 1

Podklad
Cementový poter s trhlinami Podlaha z paluboviek

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung
(s. 57)

Sopro HPS 673 HaftPrimer S
(s. 56)

Oddeľovacia vrstva
Izolačná doska pre dlaždice Sopro FDP 558 
FliesenDämmPlatte 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm (s. 72)

Výhody izolačnej dosky pre dlaždice 
Sopro FDP 558 FliesenDämmPlatte

■ ako vystužujúca medzivrstva bez pnutia na podklady
náchylné na deformácie

■ kročajová a tepelná izolácia
■ materiál na pokladanie s veľmi nízkymi emisiami

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Flexibilné lepidlo Sopro’s No.1 S1 Flexkleber (s. 11) alebo 
Sopro FF 450 FliesenFest extra (s. 14)

Hrebeňové lôžko
Sopro’s No.1 S1 Flexkleber 
(s. 11)

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus
(s. 37)

*

Trittschallminderu
n

g

Tr
it

ts
challminderung

10dB
bis zu

* Hodnota skúšobného stavu podľa EN ISO 140-8 slúži na orientáciu. Miera zlepšenia kročajovej izolácie, 
skutočne sa vyskytujúca na objekte, sa musí zistiť skúšobným položením a skúšobným meraním.

Príklady podkladov

Cementový poter s trhlinami

Podlaha z paluboviek
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2 Oddeľovací systém
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2Systém megaFlex S2

Príklady podkladov

Liaty asfalt

Mladý cementový poter

Starý obklad z dlaždíc

Systém megaFlex S2

Pokladanie dlaždíc na kritické podklady 2

Podklad
Liaty asfalt Mladý cementový 

poter
Starý obklad 
z dlaždíc

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 
HaftPrimer S (s. 56)

Sopro HPS 673 
HaftPrimer S (s. 56)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro megaFlex S2 (s. 22)

Škárovanie
Sopro DF 10® Design Fuge Flex (s. 30) alebo 
Sopro FL plus® FlexFuge plus (s. 37)
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2 Systém MG-Flex® SystemSystém MG-Flex®

Pokladanie veľkoformátových dlaždíc 
na kritických podkladoch 

Podklad
Mladý betón (min. 28 dní starý) Tvarovo stály drevený 

podklad *

Podklad
Starý obklad z dlaždíc mladý cementový poter

Príprava podkladu
bez Základný náter Sopro GD 749 

(s. 57)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung
(s. 57)

Sopro HPS 673 HaftPrimer S 
(s. 56)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro MG-Flex® 669 (s. 16)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro MG-Flex® 669 (s. 16)

* Podklady z dreva sa musia pred pokladaním dlaždíc oddeliť 
pomocou dosky pre dlaždice Sopro FDP 558 (≥ 7 mm).

Príklady podkladov

Mladý betón (starý min. 28 dn)

Tvarovo stály drevený podklad

Mladý cementový poter

Starý obklad z dlaždíc
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2Systém kročajovej izolácie a oddeľovania 1Systém kročajovej izolácie a oddelenia 1

Pokladanie dlaždíc a platní 
na kročajovú izoláciu/ 
na oddelenie (tovar v rolkách)

Podklad
Starý obklad z dlaždíc Betón

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S
(s. 56)

Sopro GD 749 Grundierung
(s. 57)

Tmelenie
Liaty tmel Sopro FS 15® plus 
FließSpachtel (s. 51)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro MFK 446 MarmorFlex-
Kleber (s. 16)

Sopro‘s No.1 schnell (s. 12)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber (s. 11) alebo Sopro‘s No.1 schnell (s. 12)

Kročajová izolácia/oddelenie
Sopro TEB 664 pás na kročajovú 
izoláciu a oddelenie (s. 74)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo Sopro FL plus® 
FlexFuge plus (s. 37)

*

Trittschallminderu
n

g

Tr
it

ts
challminderung

17dB
bis zu

* Hodnota skúšobného stavu podľa EN ISO 140-8 slúži pre orientáciu. Skutočná miera zlepšenia kročajovej izolácie, 
realizovanej na objekte, sa musí zistiť skúšobným položením a skúšobným meraním.

Príklady podkladov

Starý obklad z dlaždíc

Betón
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2 Systém kročajovej izolácie a oddeľovania 2

≥ 7 mm

* Hodnota skúšobného stavu podľa EN ISO 140-8 slúži pre orientáciu. Skutočná miera zlepšenia kroča-
jovej izolácie, realizovanej na objekte sa musí zistiť skúšobným položením a skúšobným meraním.

Príklady podkladov

Starý obklad z dlaždíc

Betón

Drevo

Systém kročajovej izolácie a oddelenia 2

Pokladanie dlaždíc a platní 
na kročajovú izoláciu/ na oddelenie
(tovar v doskách)

Podklad
Drevená podlaha

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S (s. 56)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro‘s No.1 schnell (s. 12)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro‘s No.1 schnell (s. 12)

Kročajová izolácia/oddelenie
Sopro TDP 565 Trittschall-
Dämm Platte kročajová izolač-
ná doska (s. 73)

Sopro FDP 558 Fliesen -
Dämm Platte izolačná doska 
pre dlaždice (s. 72)

*

Trittschallminderu
n
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bis zu

*

Trittschallminderu
n
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challminderung

16dB
bis zu

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30) alebo 
Sopro FL plus® FlexFuge plus (s. 37)
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3Systém vyhrievanej tenkej vrstvyVykurovaný system pre tenké lôžko

Pokladanie dlaždíc a platní
na systém podlahového kúrenia
s tenkou vrstvou

Podklad
Drevo

Hrebeňové lôžko
Sopro‘s No. 1 schnell (s. 12)

Hrebeňové lôžko
Sopro‘s No. 1 schnell (s. 12)

Tmelenie
Sopro FS 15® plus Fließ-
Spachtel (s. 51) (voliteľne pri 
nerovnom podklade)

Tmelenie
Sopro FS 15® plus Fließ-
Spachtel (s. 51) alebo Sopro 
Rapidur® FE FließEstrich (s. 95)

Systém podlahového kúrenia s tenkou vrstvou

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus (s. 37)

Príprava podkladu
Sopro HPS 673 HaftPrimer S (s. 56)

Kročajová izolácia/oddelenie
Sopro TDP 565 kročajová izolačná doska (s. 73) alebo Sopro 
FDP 558 izolačná doska pre dlaždice (s. 72)

*

Trittschallminderu
n

g
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challminderung

10dB
bis zu

*

Trittschallminderu
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ts
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bis zu

* Hodnota skúšobného stavu podľa EN ISO 140-8 slúži na orientáciu. Skutočná miera zlepšenia kročajovej 
izolácie, realizovanej na objekte, sa musí zistiť skúšobným položením a skúšobným meraním.

Príklady podkladov

Drevo
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4 Balkónový izolačný systém

Príklady podkladov

Betón

Systém izolácie balkónov

Pokladanie dlaždíc na balkóny a terasy 1

Podklad
Betónové plochy v exteriéroch (prípadne spád s renovačnou 
a vyrovnávacou maltou Sopro RAM 3® (s. 53) a adhéznou emul-
ziou Sopro HE 449 (s. 56) naniesť metódou „čerstvé na čerstvé“)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro megaFlex S2 (s. 22) alebo Sopro megaFlex S2 turbo (s. 22)

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus 
(s. 37)

Sopro KeramikSilicon (s. 45)

Izolácia
Sopro DSF® 523 DichtSchlämme Flex 1-K (s. 62) alebo 
Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K (s. 61)

Príslušenstvo
Sopro DB 438 izolačná páska (s. 63)
Sopro DBF 638 izolačná páska so záhybom (dostupné na vyžia-
danie)
Sopro DE izolačné rohy (s. 63)
Sopro DMB 091 izolačná manžeta na podlahy (s. 64)

Systemkomponente

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Systemkomponente
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4Systém AEB® plusSystém AEB® plus

Pokladanie dlaždíc na balkóny a terasy 2

Podklad
Poter Starý obklad z dlaždíc

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung
(s. 57)

Sopro HPS 673 HaftPrimer S 
(s. 56)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro megaFlex S2 (s. 22) alebo Sopro mega Flex S2 turbo (s. 22)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro megaFlex S2 (s. 22) alebo Sopro mega Flex S2 turbo (s. 22)

Škárovanie
Sopro DF 10® Design Fuge 
Flex (s. 30)

Sopro FL plus® FlexFuge plus 
(s. 37) 

Izolácia
Sopro AEB® plus 639 izolačný a oddeľovací pás plus (s. 68)
Sopro AEB® 641 tesniaca páska (s. 69)
Sopro RMK 818 Racofi x® montážne lepidlo (s. 69) alebo
Sopro TDS 823 Turbo Dicht -
Schlämme 2-K (s. 61)

Systemkomponente

Systemkomponente

Systemkomponente Systemkomponente

Príklady podkladov

Poter

Starý obklad z dlaždíc
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4 Systém megaFlex S2 turboSystém megaFlex S2 turbo

Pokladanie dlaždíc na balkóny
a terasy pri nízkych teplotách

Podklad
Betónové plochy v oblasti exteriérov – so Sopro GD 749 
Grundierung (s. 57) a následne vytvorenie spádu pomocou 
renovačnej a vyrovnávacej malty Sopro RAM3® (s. 53)

Izolácia
Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K (s. 61)

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus (s. 37)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro megaFlex S2 turbo (s. 22)

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Systemkomponente

Systemkomponente

Príklady podkladov

Betón
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4Systém 2cm platníSystém 2 cm platní

Pokladanie 2 cm platní z jemnej 
kameniny na balkóny a terasy

Podklad
Betón – so Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Adhézne a kontaktné premostenie
Sopro megaFlex S2 (s. 22) alebo Sopro mega Flex S2 turbo 
(s. 22) alebo megaFlex TX (s. 23)

Izolácia
Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K (s. 61) alebo 
Sopro ZR Turbo XXL cementová reaktívna izolácia (s. 111)

Drenáž
Sopro DRM 653 DrainageMatte (s. 136)

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus 
(s. 37)

Systemkomponente Systemkomponente

Systemkomponente

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Príklady podkladov

Betón

Maltové lôžko
Tenká vrstva od 2 cm: 
Sopro BH 869 BauHarz (s. 96) 
so Sopro DEK 872 Drainage-
EstrichKorn (s. 97)

Sopro DM 610 
DrainageMörtel (s. 128)
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4 Systém blokovania základov SperrGrund

Príklady podkladov

Vlhký betón

Systém blokovania základov

Pokladanie dlaždíc a platní 
na vlhké podklady

Podklad
Betón

Poter
Cementový kompozitný poter

Príprava podkladu
Sopro ESG 868 EpoxiSperrGrund (s. 58) 
opieskovanie s hrubým kremičitým pieskom Sopro 0,4 - 0,8 mm 
(s. 67)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro lepidlo na kameň biele SteinKleber weiss (s. 21)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30)

1. vrstva

2. vrstva (opieskované)

Systemkomponente
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5Systém škárovacích hmôt OPZ®Systém OPZ® škár

Farebne brilantné pokladanie
dlaždíc a platní

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex bali hnedá (s. 30)

Škárovanie
Sopro DF 10® DesignFuge Flex antracitová (s. 30)
so Sopro Glitter striebornými trblietkami (s. 31)

Škárovanie
FL plus® FlexFuge plus bahamská béžová (s. 37)

Systemkomponente

Systemkomponente

Systemkomponente
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6 Sanitárny izolačný systém

* V závislosti od triedy pôsobenia vody.

Príklady podkladov

Vláknitá cementová doska

Sanitárny izolačný systém

Pokladanie dlaždíc v kúpeľniach/ 
vlhkých priestoroch na izolácie 
(izolácia z kvapalného plastu) 

Podklad
Vláknitá cementová doska

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Flexibilné lepidlo Sopro’s No.1 S1 Flexkleber (s. 11) alebo 
Sopro FKM® XL MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)

Izolácia
Sopro FDF 525 FlächenDicht 
fl exibel* (s. 60)

Príslušenstvo
Sopro DB 438 izolačná páska 
(s. 63)
Sopro DBF 638 izolač. páska 
so záhybom (na vyžiadanie)
Sopro DE izolačné rohy (s. 63)
Sopro DMW 090 tesniaca 
manžeta na steny (s. 64)
Sopro DWF 089 tesniaca 
manžeta na steny Flex (s. 64) 
Sopro DMB 091 tesniaca 
manžeta na podlahy (s. 64) 

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Škárovanie
Sopro Saphir® S PerlFuge (s. 33) alebo 
Sopro DF 10® DesignFuge Flex (s. 30)

Sopro sanitárny 
silikón (s. 44)
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6Systém AEB®

Príklady podkladov

Sadrokartónová doska

AEB® Systém

Pokladanie dlaždíc v kúpeľniach/ 
vlhkých priestoroch na izolácie 
(izolačný a oddeľovací pás) 

Podklad
Sadrokartónová doska

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro’s No. 1 S1 Flexkleber (s. 11) alebo Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Sopro’s No. 1 S1 Flexkleber (s. 11) alebo Sopro FKM® XL 
MultiFlexKleber eXtra Light (s. 6)

Škárovanie
Sopro Saphir® S PerlFuge (s. 33) 
alebo 
Sopro DF 10® Design Fuge Flex 
(s. 30)

Sopro FL plus® FlexFuge plus 
(s. 37) alebo 
Sopro DF 10® Design Fuge Flex 
(s. 30)

Izolácia
Sopro AEB® 640 izolačný a oddeľovací pás  (s. 68)
Sopro AEB® 112/129 - 133/644 tesniace manžety na steny (s. 70)
Sopro RMK 818 Racofi x® montážne lepidlo (s. 69) 
alebo
Sopro TDS 823 TurboDicht -
Schlämme 2-K (s. 61)
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6 Systém izolácií na báze reaktívnej živice

Príklady podkladov

Omietka

Poter

Systém izolácie s reakčnou živicou

Pokladanie dlaždíc a platní 
na izolácie s chemickou odolnosťou

Podklad
Omietka alebo poter

Izolácia
Sopro PU-FD 
PU-FlächenDicht (s. 66)
opieskovanie s hrubým 
kremičitým pieskom Sopro 
QS 511 Quarzsand grob 
0,4 - 0,8 mm (s. 67)

Príslušenstvo
Sopro DB 438 izolačná páska 
(s. 63)
Sopro DBF 638 izolačná 
páska so záhybom 
(dostupné na vyžiadanie)
Sopro DE izolačné rohy (s. 63)
Sopro DMW 090 tesniaca 
manžeta na steny (s. 64)
Sopro DWF 089 tesniaca 
manžeta na steny Flex (s. 64) 
Sopro DMB 091 tesniaca 
manžeta na podlahy (s. 64)
Sopro FDB 524 fl exibilná 
izolačná páska (s. 66)
Sopro SB 113 páska na 
ochranu pred zárezom (s. 65)

Škárovanie
Sopro FEP plus 
FugenEpoxi plus (s. 42)

SoproDur® 
HF-D FugenDicht 
hochfest
(s. 46) (oblasti potravín)

Sopro 
sanitárny 
silikón (s. 44)
(mokré oblasti a 
oblasti pod vodou)

Hrebeňové lôžko
Sopro DBE 500 DünnBettEpoxi (s. 23)

Základný náter
Sopro EPG 522 epoxidový základný náter (s. 65), opieskovanie 
s jemným kremičitým pieskom Sopro QS 507 0,1 - 0,3 mm (s. 67)

1. izolačná vrstva

  (opieskované)

2. izolačná vrstva
    (opieskovaná)
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6Systém No.1 biela (rýchla)Systém No.1 biela (rýchla) 

Pokladanie sklenej mozaiky
v kúpeľniach/ vlhkých priestoroch

Podklad
Vláknitá cementová doska

Príprava podkladu
GD 749 Grundierung (s. 57)

Kontaktná vrstva, hrebeňové lôžko, škárovanie
Sopro’s No. 1 biela (s. 13) alebo Sopro‘s No. 1 biela rýchla (s. 13) 
+ 10 % Sopro FD 447 FlexDispersion (s. 59)

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Izolácia
Sopro FDF 525 
FlächenDicht fl exibel* (s. 60)

Príslušenstvo
Sopro DB 438 
izolačná páska (s. 63)
Sopro DBF 638 izolačná 
páska so záhybom 
(dostupné na vyžiadanie)
Sopro DE izolačné rohy (s. 63)
Sopro DMW090 tesniaca 
manžeta na steny (s. 64)
Sopro DWF 089 tesniaca 
manžeta na steny Flex (s. 64) 
Sopro DMB 091 tesniaca 
manžeta na podlahy (s. 64) 

* V závislosti od triedy pôsobenia vody

Príklady podkladov

Vláknitá cementová doska
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Systém plavárníSystém plavární

Pokladanie dlaždíc v bazéne

Podklad
Betón

Izolácia
Sopro DSF® 423 DichtSchlämme Flex 2-K (s. 63), Sopro 
DSF® 523 DichtSchlämme Flex 1-K (s. 62), Sopro DSF® 623 
DichtSchlämme Flex 1-K schnell (s. 62), Sopro TDS 823 
TurboDichtSchlämme 2-K (s. 61)

Kontaktná vrstva a hrebeňové lôžko
Flexibilné lepidlo Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber (s. 11) 
alebo Sopro megaFlex TX (s. 23)

Škárovanie
Sopro TF+ TitecFuge® plus (s. 38) alebo Sopro TFb TitecFuge® 
breit (s. 39)

Adhézne premostenie
Sopro‘s No. 1 S1 Flexkleber 
(s. 11)

Vyrovnanie
Sopro SBP 474 
SchwimmBad Putz omietky 
na bazény (s. 54) 
so základným náterom 
Sopro GD 749 (s. 57)

Príprava podkladu
Základný náter Sopro GD 749 (s. 57)

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

3. izolačná vrstva
 (odporúčanie fi rmy Sopro
 v oblasti pod vodou)

Príklady podkladov

Betón
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7Systém renovácie betónuSystém renovácie betónu

Sanácia poškodeného betónu

Podklad
Poškodený betón s korodujúcou oceľovou výstužou; 
odstráňte voľný betón, oceľovú výstuž zbavte hrdze; 
stupeň čistoty SA 2 1/2

Ochrana proti korózii
Sopro Repadur KS (s. 124) 1. a 2. náter (sledovanie akosti)

Adhézne maltové premostenie
Sopro Repadur MH (s. 124) (sledovanie akosti)

Reprofi lácia
Sopro Repadur 50 (s. 124) (sledovanie akosti)
alebo Sopro Repadur 40 S * (s. 125) rýchly systém

Dokončenie povrchu
Repadur 5 (s. 125) (sledovanie akosti) 
alebo Repadur 10 S (s. 125) rýchly systém

* Pri použití Sopro Repadur 40S sa namiesto Sopro Repadur MH nanesie kontaktná vrstva zo Sopro 
HE449 adhéznej emulzie, vody a Sopro  Repadur 40S.  
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8 Sadrový systémSadrový systém

Tmelenie škár

Vypĺňanie štrbín v murive

Podklad
Škára v strope z prefabrikátov Škára v sadrokartónovej doske

Tmelenie
Sopro EG 828 
elektrikárska sadra (s. 107)

Sopro G 620 vyhladzovacia 
stierka (dostupné na vyžiadanie)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Tmelenie
Výplňový tmel Sopro F 820 Füllspachtel (s. 107)

Podklad
Sadrová a cementová omietka



193       Farebné čísla poukazujú na stranu v katalógu,  
na ktorej je opis príslušného produktu.

Iz
ol

ác
ie

 s
ta

vi
eb

9Systém reaktívnej izolácieSystém reaktívnej izolácie

Izolácie stavieb s cementovou
reaktívnou izoláciou

Podklad
Murivo

Drenážna a ochranná vrstva
Drenážny systém na pivnice Sopro KDS 663
(dostupné na vyžiadanie)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Utesnenie
Sopro ZR Turbo XXL cementová reaktívna izolácia 2-K (s. 111)

Vyduté zaoblenie
Sopro RAM3® renovačná a vyrovnávacia malta (s. 53)

Izolácia
Perimetrická izolácia, lepená s cementovou reaktívnou 
izoláciou Sopro ZR Turbo XXL 2-K (s. 111)

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Príklady podkladov

Murivo



194 Farebné čísla poukazujú na stranu v katalógu,  
na ktorej je opis príslušného produktu.

Iz
ol

ác
ie

 s
ta

vi
eb

9 Systém bitúmenového hrubého náteruSystém bitúmenového hrubého náteru

Izolácie stavieb s bitúmenovým 
hrubým náterom

Podklad
Murivo

Drenážna a ochranná vrstva
Sopro KDS 663 KellerDrainSystem (dostupné na vyžiadanie)

Príprava podkladu
Sopro KDG 751 KellerDicht 
základný náter koncentrát
(s. 114)

Sopro KDV 681 KellerDicht 
primárny náter (s. 113)

Izolácia
Sopro KSP 652 KellerDicht 
Super+ (s. 115)

Sopro KD 754 KellerDicht 2-K 
(s. 115) 

Vyduté zaoblenie
Sopro RAM3® Renovier- und 
AusgleichsMörtel (s. 53)

Horizontálna blokácia/oblasť sokla
Sopro DSF® 523 DichtSchlämme 
Flex 1-K (s. 62) alebo
Sopro TDS 823 TurboDicht -
Schlämme 2-K (s. 61) alebo
Sopro ZR Turbo XXL 
cementová reaktívna 
izolácia 2-K (s. 111)

Zosilňovacia vložka
Sopro AR562 armovanie (s. 105)
(uloženie do 1. Izolačnej vrstvy)

1. izolačná vrstva1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva2. izolačná vrstva

Príklady podkladov

Murivo
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9Systém bitúmenového izolačného pásuSystém bitúmenového izolačného pásu

Izolácie stavieb so samolepiacim
bitúmenovým izolačným pásom

Podklad
Murivo

Drenážna a ochranná vrstva
Sopro KDS 663 KellerDrainSystem (dostupné na vyžiadanie)

Príprava podkladu
SoproThene® Voranstrich (s. 117)

Izolácia
SoproThene® Abschlussband Vlies (s. 118) ukončovacia 
fl ísová páska
SoproThene® Abschlussband Aluminium (s. 118) ukončovacia 
hliníková páska
SoproThene® Bitumen-Abdichtungsbahn (s. 118) bitúmenový 
izolačný pás
SoproThene® Eckband rohová páska (dostupné na vyžiadanie)
SoproThene® Klebeband (s. 118) lepiaca (zváracia páska)

Vyduté zaoblenie
Sopro RAM3® Renovier- und 
AusgleichsMörtel (s. 53)

Horizontálna blokácia/oblasť sokla
Sopro DSF® 523 DichtSchlämme 
Flex 1-K (s. 62) alebo
Sopro TDS 823 TurboDicht -
Schlämme 2-K (s. 61) alebo
Sopro ZR Turbo XXL 
cementová reaktívna 
izolácia 2-K (s. 111)

Príklady podkladov

Murivo
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9 Systém reaktívnej izolácie terásSystém reaktívnej izolácie pre terasy

Izolácia terás pre pokladanie 
na drenážnu maltu alebo
pre terasové palubovky

Podklad
Betón

Izolácia
Sopro ZR Turbo XXL Zementäre Reaktivabdichtung 2-K (s. 111)

Príprava podkladu
Sopro GD 749 Grundierung (s. 57)

Drenáž
Sopro DRM 653 
DrainageMatte (s. 73)

Sopro DM 610 
DrainageMörtel (s. 95)

Škárovanie
Sopro FL plus® FlexFuge plus (s. 37)

Hrebeňové lôžko
Sopro megaFlex S2 (s. 22) alebo Sopro mega Flex S2 turbo (s. 22)

1. izolačná vrstva

2. izolačná vrstva

Príklady podkladov

Betón
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10Systém dlažbových škár (vodu prepúšťajúce)Systém dlažbových škár (vodu prepúšťajúce)

Pokladanie dlažby na drenážnu maltu 
a škárovanie s umožnením 
prepúšťania vody

Podklad
Zhutnené štrkové lôžko

Adhézne a kontaktné premostenie
Sopro HSF 748 HaftSchlämme Flex (s. 128)

Škárovanie
Sopro PF Pfl asterFuge 1-K 
(s. 131)

Sopro EPF EpoxiPfl asterFuge 
2-K (s. 131)

Maltové lôžko
Sopro DM 610 DrainageMörtel (s. 128)

Príklady podkladov

Štrkové lôžko
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10 Systém dlažbových škár (odpudzujúce vodu)Systém dlažbových škár (odpudzujúci vodu)

Pokladanie dlažby na drenážnu maltu 
a škárovanie s odpudzovaním vody

Podklad
Drenážny betón

Adhézne a kontaktné premostenie
Sopro HSF 748 HaftSchlämme Flex (s. 128)

Škárovanie
Sopro HF® EpoxiPfl asterFuge HFE (dostupné na vyžiadanie)

Maltové lôžko
Sopro DM 610 DrainageMörtel (s. 128)

Príklady podkladov

Drenážny betón
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10Systém dlažbových škár (stredné namáhanie)Systém dlažbových škár (stredné namáhanie)

Pokladanie dlažby na drenážnu 
maltu a cementové škárovanie
(stredné namáhanie)

Maltové lôžko
Sopro DM 610 DrainageMörtel (s. 128)

Adhézne  a kontaktné premostenie
Sopro HSF 748 HaftSchlämme Flex (s. 128)

Škárovanie
Sopro SteinFuge fl exibel (s. 133)
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10 Systém dlažbových škár (silné namáhanie)Systém dlažbových škár (silné namáhanie)

Pokladanie dlažby na drenážnu maltu 
a cementové škárovanie
(silné namáhanie)

Podklad
Betón

Adhézne a kontaktné premostenie
Sopro HSF 748 HaftSchlämme Flex (s. 128)

Adhézne a kontaktné premostenie
Sopro HSF 748 HaftSchlämme Flex (s. 128)

Škárovanie
Sopro PFM HF® Pfl asterFugMörtel hochfest (s. 132)

Maltové lôžko
Sopro DM 610 DrainageMörtel (s. 128)



Prehľad farieb škár*

1  DF 10® DesignFuge Flex
2  Saphir® S PerlFuge
3  Brillant® PerlFuge
4  FL 526 FlexFuge schnell 

mit Trass
5 FL floor FlexFuge floor
6 FL plus FlexFuge plus

7  TF+ TitecFuge® plus
8  TFb TitecFuge® breit
9  MFT 532 Fugenbreit mit Trass

10  FTW 533 Fugenbreit 
Trinkwasser

11  MFs MeisterFuge 
mit Colorstat®

Legenda

prírodná biela 12
9 15

transparentná 00
12 13 14 15

biela 10
1 2 3 7 11 12 13 14 15 17

svetlá šedá 16
1 2 3 11 13 14 15

svetlá sivá 23
2 3 13

12  FEP plus FugenEpoxi plus
13  SanitärSilicon
14  KeramikSilicon
15  MarmorSilicon
16  SoproDur® HF-D FugenDicht 

hochfest

višňová 93
2 13

mangová 97
2 13

jablková 42
2 13

banánová 95
2 13

šedá 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

12 13 14 15 16 17 20 21

manhattanová 77
1 2 3 9 11 13 14 15

strieborná šedá 17
1 2 3 4 6 7 11 12 13 14

15 17

cementová šedá 20
3 9 13 14 15

pergamenová 27
1 2 3 11 13 14 15

jazmínová 28
1 2 3 13 15

svetlá béžová 29
1 2 3 13 15

prírodná 30
2 3 13

čierna 90
1 2 3 6 7 12 13 15

bahamská béžová 34
1 2 3 6 11 13 14 15

béžová 32
1 2 3 13 15 21

jurská béžová 33
1 2 3 6 9 12 13 15

piesková 36
18 19

koralová 54
2 13

* Z tlačovo-technických dôvodov sa zobrazené farebné odtiene môžu líšiť od stuhnutého materiálu.

betónová šedá 14
1 3 4 5 6 7 13 15

dlažbová šedá 13
18 19 20 21

antracitová 66
1 2 3 5 6 7 9 12 13 15

17 18 21

piesková šedá 18
1 3 6 13 15 21

17  FUF FugenFrisch
18  PF PflasterFuge 1-K
19  EPF EpoxiPflasterFuge 2-K
20  PFM HF® PflasterFugMörtel 

hochfest
21  TNF TrassNatursteinFuge

karamelová 38
1 2 3 13

gaštanová 50
1 2 3 13

hnedá 52
1 2 3 9 12 13 15

santalová 56
2 3 13

bali hnedá 59
1 2 3 6 12 13 15

signálna červená 91
1 2 13

egejská 81
2 13

svetlomodrá 84
2 13

tmavomodrá 98
1 2 13

vínová červená 92
1

saharská 40
1

mahagónová 55
1

ebenová 62
1

NOVÁ NOVÁ

NOVÁ

kamenná šedá 22
1 3 6 9 12 13 14 15

bazaltová 64
1 5 6 13 14 15
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Ing. Andrej Gajdoš
Predaj Slovensko
Mobil: +421 905 548 092 
E-mail: andrej.gajdos@sopro.at
Internet: www.sopro.sk




