
Obiekty basenowe zrealizowane 
z zastosowaniem systemów Sopro Polska

� Kàpielisko „Aquawit“,  Leszno
� Zespó∏ basenów „Warszawianka“, Warszawa
� Basen,  Szklarska Por´ba
� Basen „Skry“, Warszawa
� Basen miejski, Czerwionka Leszczyny
� Basen miejski, Krasnystaw
� Basen miejski, Piaseczno
� Basen miejski, Warszawa Praga Pn.
� Basen mi´dzyszkolny, Warszawa 
� Basen MOSiR, Krotoszyn
� P∏ywalnia, Brzeg Opolski
� Basen olimpijski,  D´bica
� Basen przyszkolny LO, Che∏m Lubelski
� Basen przyszkolny SP nr 12, Legnica
� Basen przyszkolny, Warszawa Wola
� Basen sportowy (przyhotelowy), Wroc∏aw
� Basen sportowy (przyszkolny), Jelenia Góra
� P∏ywalnia „Delfin“, OPO Wa∏cz
� Basen w apart. „Przy Królikarni“, Warszawa
� Zespó∏ basenów „Aquapark“, Brzeg Dolny
� Basen sportowy AWF, Poznaƒ
� Kryta p∏ywalnia, Ciechanów
� Kryta p∏ywalnia „Marymont“, Warszawa
� Kryta p∏ywalnia „Wodnik“, Warszawa
� OÊrodek wypoczynkowy, Krynica
� Park Wodny, Kraków
� Kryta p∏ywalnia, ZamoÊç
� P∏ywalnia, Sierpc
� OÊrodek Sportu i Rekreacji, Âwidnica
� Basen miejski, Wroc∏aw
� Basen MOSiR, Wroc∏aw
� Basen OKN, Oborniki
� Zespó∏ basenów w OÊrodku Sportowym, Bielawa
� Basen miejski, Warszawa Ursynów
� P∏ywalnia „Laguna“, Gryfino
� Aqua Park, Gorzów Wlkp.
� Basen w apartamentowcu “Wst´ga Warty”, Poznaƒ
� Mini Aqua Park, Szczecinek
� Basen Przyszkolny, MyÊlibórz
� Basen Miejski, Tarnów
� Basen Sportowy, Augustów
� Basen miejski, Raszyn
� Basen COS, Cetniewo
� Park Wodny, Tarnowskie Góry
� P∏ywalnia miejska, Busko Zdrój
� Basen miejski, Wyszków
� Basen solankowy przy Hotelu Villa Park, Ciechocinek

Kàpielisko „Aquawit“, Leszno

Basen miejski, Wyszków

P∏ywalnia, Brzeg Opolski

W ostatnich latach roÊnie popularnoÊç basenów,
jako miejsc rekreacji i rozrywki. Wzrastajà rów-
nie˝ oczekiwania osób korzystajàcych z obiektów
basenowych. Poza samym basenem wa˝ne sà
tak˝e inne atrakcje, takie jak zje˝d˝alnie, sztucz-
ne rzeki, jaccuzi itp. Nowoczesne obiekty muszà
byç coraz bardziej rozbudowane i posiadaç sta-
rannie zaaran˝owane oraz funkcjonalne wn´trza.
Systematyczny wzrost kosztów budowy i utrzy-
mania obiektów basenowych sprawia, ˝e korzyst-
ne jest stosowanie nowoczesnych technologii za-
pewniajàcych mo˝liwoÊç eksploatacji basenów
przez wiele lat, bez koniecznoÊci przeprowadza-
nia napraw i remontów. Bo ka˝dy remont
oznacza nie tylko dodatkowe wydatki, ale rów-
nie˝ utracone korzyÊci spowodowane zamkni´-
ciem obiektu.
Sopro Polska oferuje sprawdzone systemy do
prac wykoƒczeniowych w obiektach baseno-
wych. Sk∏adajà si´ na nie zaprawy uszczelniajàce,
zaprawy klejowe oraz fugi. Produkty basenowe
Sopro charakteryzujà si´ wysokà odpornoÊcià na
obcià˝enia mechaniczne i chemiczne. Zapewniajà
trwa∏à szczelnoÊç i pewne mocowanie p∏ytek
w ka˝dym miejscu niecki oraz powierzchni 
oko∏obasenowych. SkutecznoÊç systemów 
Sopro zosta∏a potwierdzona na wielu basenach
w Polsce - od ma∏ych basenów przydomowych
do najwi´kszych parków wodnych. U˝ytko-
wane od lat sà êród∏em satysfakcji zarówno
w∏aÊcicieli jak i u˝ytkowników.

„Laguna” - Gryfino (góra), „Park Wodny” - Kraków (dó∏)

„Aquapark” - Brzeg Dolny

Sopro Polska
Lider technologii basenowych

Nowoczesne systemy materia∏ów
wykoƒczeniowych do basenów

W zale˝noÊci od przeznaczenia base-
nów wyst´pujàce w nich ok∏adziny ce-
ramiczne podlegajà obcià˝eniom mecha-
nicznym poprzez intensywne wyp∏uki-
wanie i czyszczenie. Ok∏adziny mogà
byç tak˝e poddane oddzia∏ywaniu
agresywnych wód solankowych i mor-
skich, Êrodków czyszczàcych oraz czyn-
ników atmosferycznych. Dlatego te˝
szczególnie wa˝ne jest staranne projek-
towanie i wybór odpowiedniego syste-
mu produktów w zale˝noÊci od rodzaju
basenu i wyst´pujàcych obcià˝eƒ.
Z regu∏y baseny kàpielowe wykonywane
sà z ˝elbetu. Istnieje wi´c niebez-
pieczeƒstwo wystàpienia rys na Êcianach
i dnie niecki. Aby uniknàç problemów ze
szczelnoÊcià niecki pod p∏ytkami cera-
micznymi nale˝y wykonaç uszczelnienie
zespolone.

Przy normalnym obcià˝eniu mechanicz-
nym i chemicznym w obszarach podwod-
nych zalecane jest uszczelnienie dwu-
sk∏adnikowe Sopro DSF 423.
Pod wp∏ywem silnego obcià˝enia chemi-
cznego (np. w termach i solankach) materia-
∏y na bazie cementu mogà jednak ulec
uszkodzeniu. W takich przypadkach nale˝y
stosowaç uszczelnienie dwusk∏adnikowe
Sopro PU-FD o szczególnie wysokiej
odpornoÊci chemicznej i elastycznoÊci.
Do przyklejania p∏ytek ceramicznych
nale˝y stosowaç cementowe, elastyczne
zaprawy klejowe, np. Sopro No.1, Sopro
FF 450, Sopro VF 413. W przypadku bard-
zo wysokich obcià˝eƒ chemicznych  przy-
klejanie p∏ytek nale˝y wykonaç za pomocà
zaprawy Sopro FEP. Technologia mocowa-
nia p∏ytek powinna zapewniç ca∏kowite
pokrycie spodu p∏ytki klejem, a tym
samym pe∏ne przyleganie p∏ytek do
pod∏o˝a.
W celu trwa∏ego zafugowania spoin nale˝y
u˝yç fug cementowych Sopro TFs/TFb.
Przy silnym obcià˝eniu chemicznym 
zalecana jest fuga epoksydowa Sopro FEP.

Sopro Polska Sp. z o.o.
02-822 WARSZAWA, ul. Poleczki 23/F, tel. 0/22 335 23 00, fax 0/22 335 23 09, www.sopro.pl
Doradztwo techniczne:
44-100 GLIWICE
ul. Daszyƒskiego 177
tel./fax 0/32 231 65 20
tel. kom. 0 602 28 10 40

62-080 TARNOWO PODGÓRNE
Sady  k/Poznania, ul. Za Motelem 2C
tel. 0/61 660 95 83
fax 0/61 660 95 86
tel. kom. 0 604 27 49 60

26-052 SITKÓWKA / NOWINY
tel./fax 0/41 346 56 58
tel. kom. 0 602 44 44 91

GDYNIA
tel. kom. 0 502 13 22 48
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Technologia wykonania prac

Sopro EPG 522 
Epoxi-Grundierung
Grunt epoksydowy

Zalety:

� wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç mechaniczna

� wysoka odpornoÊç chemiczna na roz-
cieƒczone kwasy i zasady, wod´ chloro-
wanà, termicznà, wapiennà i morskà

� du˝a stabilnoÊç na powierzchniach
pionowych

� samorozp∏ywalnoÊç na powie-
rzchniach poziomych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-5106/2001

Sopro PU-FD 570 jest dwusk∏adnikowà
˝ywicà poliuretanowà do wykonywania
powierzchniowego, przykrywajàcego rysy
uszczelnienia pod p∏ytkami ceramicznymi.
Wysoka elastycznoÊç i odpornoÊç na
obcià˝enia chemiczne sprawia, ˝e materia∏
ten jest szczególnie zalecany do wykony-
wania pow∏ok uszczelniajàcych w warun-
kach silnych obcià˝eƒ mechanicznych 
i agresywnego Êrodowiska.
G∏ówne obszary zastosowaƒ to: baseny,
laboratoria, ∏aênie, kuchnie przemys∏owe,
inne obiekty przemys∏owe i handlowe.

Do wysokich obcià˝eƒ 
chemicznych 
i mechanicznych

Systemy uszczelnieƒ

Sopro DSF 423 
Dichtschlämme Flex
Zaprawa uszczelniajàca elastyczna

Sopro DSF 423 jest dwusk∏adnikowà,
hydraulicznie wià˝àcà zaprawà uszczelniajàcà
na bazie cementu. Ten nowoczesny produkt
charakteryzuje si´ du˝à ∏atwoÊcià u˝ycia.
Oba dostarczane sk∏adniki miesza si´ 
ze sobà mecha-nicznie otrzymujàc gotowà
do wykorzystania mas´. Nanosi si´ jà
bezpoÊrednio na uszczelniane powierzchnie.
Materia∏ po zwiàzaniu tworzy elastycznà,
pokrywajàcà rysy oraz przepuszczajàcà par´
wodnà pow∏ok´ uszczelniajàcà, silnie
zwiàzanà z pod∏o˝em. Nie ma koniecznoÊci
wykonywania warstw dociskajàcych uszczel-
nienie i tworzàcych pod∏o˝e dla p∏ytek
ceramicznych. P∏ytki uk∏ada si´ bezpoÊre-
dnio na wyschni´tym uszczelnieniu za po-
mocà elastycznych zapraw klejowych. 
Sopro DSF 423 lub DSF 523 stosuje si´ jako
uszczelnienie alternatywne pod ok∏adzinami
ceramicznymi w basenach i zbiornikach
wodnych, jako uszczelnienie tarasów 
i balkonów oraz pomieszczeƒ u˝ytkowa-
nych przemys∏owo.

TaÊmy i naro˝niki stosujemy w miejscach
gdzie wyst´pujà dylatacje (powierzchnie
oko∏obasenowe i prysznice).

Do typowych obcià˝eƒBeton

Jastrych cementowy

TaÊma uszczelniajàca

Uszczelnienie Sopro DSF 423/
Sopro PU-FD 570

Zaprawa grubowarstwowa

Uszczelnienie styku niecka - 
rynna przelewowa - szpachla
epoksydowa Sopro EE 771

Elastyczna zaprawa klejowa/
klej epoksydowy

P∏ytki ceramiczne

Sznur dylatacyjny

Fuga tytanowa Sopro TFs /
Fuga epoksydowa Sopro FEP

Fuga silikonowa Sopro SanitärSilicon

Przyklejanie p∏ytek ceramicznych

Sopro VF 413
VarioFlex
Elastyczna zaprawa klejowa
do pod∏óg

Cienkowarstwowa zaprawa 
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na pod∏ogach
� klasyfikacja C2 E wg normy 

PN-EN 12004
� mo˝liwoÊç wyboru 

konsystencji
� optymalna urabialnoÊç 

dzi´ki dodatkom 
ulepszajàcym i wzmocnieniu
w∏óknami z tworzyw sztucznych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska,
specjalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do klejenia 
i spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska, spec-
jalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim 

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro No.1
Flexmörtel
Wysoko elastyczna 
zaprawa klejowa

Cienkowarstwowa zaprawa
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na Êcianach 
i pod∏ogach

� klasyfikacja C2 TE wg normy
PN-EN 12004

� ugi´cie >2,5 mm (S1)
� bardzo wysoka wydajnoÊç
� bardzo wysoka stabilnoÊç
� d∏ugi czas otwartego schni´cia
� na pod∏o˝a krytyczne
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Przy typowym obcià˝eniu ok∏adziny wystarczajàce sà 
z punktu widzenia bezpieczeƒstwa i trwa∏oÊci elastyczne
zaprawy klejowe na bazie cementu: cienkowarstwowe
np. Sopro No. 1 i Sopro FF 450 lub pó∏p∏ynne 
(tylko na pod∏ogi), np. Sopro VF 413.
Poniewa˝ p∏ytki ceramiczne nie gwarantujà pe∏nej szczel-
noÊci ok∏adziny, istnieje niebezpieczeƒstwo przenikania
wody pod p∏ytki. JeÊli basen nape∏niony jest agresywnymi
wodami solankowymi, termicznymi lub te˝ chemikaliami,
to substancje te wnikajàc pod ok∏adzin´ mogà niszczyç
zapraw´ klejowà. 
Dlatego te˝ przy wysokim obcià˝eniu chemicznym 
polecamy klejenie zaprawà epoksydowà Sopro FEP.

Sopro EDE
Dichtecke
Naro˝nik 
uszczelniajàcy
elastomerowy

Sopro EDB 568
Dichtband
TaÊma 
uszczelniajàca
elastomerowa

Fugowanie
Aby zapewniç maksymalnà szczelnoÊç ok∏adziny w basenie,
fugi muszà posiadaç szczelnà i g∏adkà powierzchni´. Wa˝ne
jest równie˝ uzyskanie silnej przyczepnoÊç fug do brzegów
p∏ytek. 
Przy typowych obcià˝eniach ok∏adzin w basenie wystarcza-
jàcà szczelnoÊç i trwa∏oÊç zapewniajà fugi cementowe. 
W przypadkach tych zalecane jest stosowanie tytanowych
zapraw fugowych Sopro (fugi o podwy˝szonej odpornoÊci
mechanicznej i chemicznej).

Sopro TFb
TitanFuge breit
Fuga tytanowa wàska 3-30 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej 
odpornoÊci chemicznej

� szerokoÊç spoiny 3-30 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do Êcian i pod∏óg  
� do wewnàtrz i na zewnàtrz
� klasyfikacja CG2 wg normy 

PN-EN 13888

Sopro TFs 
TitanFuge schmall
Fuga tytanowa wàska 2-8 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej odpornoÊci
chemicznej

� szerokoÊç spoiny 2-8 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do spoinowania wymytych 

fug cementowych
� do Êcian i pod∏óg
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro PU-FD 570
PU-FlächenDicht
Elastyczna pow∏oka uszczelniajàca

Przy umiarkowanych i silnych obcià˝eniach chemicznych
np. woda solankowa lub morska, zaleca si´ stosowanie 
fugi epoksydowej Sopro FEP. Stosuje si´ jà równie˝ do kleje-
nia i fugowania mozaiki szklanej oraz w pomieszczeniach
uzdatniania wody i magazynkach na chemikalia.

1.Pow∏ok´ Sopro PU-FD 570 nanosi si´ 
za pomocà listwy o z´bach trójkàtnych 

(1 mm). Po ok. 16-24 godz. nale˝y wykonaç drugà
warstw´ wyg∏adzajàc powierzchni´ za pomocà
g∏adkiej kielni. Taki sposób wykonania u∏atwia 
naniesienie w∏aÊciwej iloÊci materia∏u i chroni 
przed pope∏nieniem b∏´dów. Po ok. 10-20 min.
w celu uszorstnienia powierzchni nale˝y posypaç
uszczelnienie piaskiem.

1.Niewielkie rysy na powierzchni nale˝y, 
po uprzednim poszerzeniu, trwale spoiç 

za pomocà ˝ywicy lanej Sopro GH 564. Âwie˝à 
˝ywic´ posypuje si´ piaskiem.

2.Uszorstnione powierzchnie Êcian i dna nie-
cki nale˝y wyrównaç za pomocà szpachli

Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468. Szpachl´ 
Sopro RS 462 nanosi si´ na mokrà warstw´ emulsji 
przyczepnej do szpachli Sopro HE 449 rozprowa-
dzonà na wyrównywanej powierzchni.

3.W naro˝ach nale˝y wkleiç za pomocà 
zaprawy Sopro DSF 423 naro˝niki 

uszczelniajàce Sopro EDE. Mo˝na równie˝
stosowaç naro˝niki uformowane z taÊmy uszczelni-
ajàcej Sopro DB 438. Brzegi naro˝ników lub taÊmy 
maluje si´ obficie zaprawà Sopro DSF 423.

4.W miejscu dylatacji, na kraw´dziach styku
Êcian i dna uk∏ada si´ taÊm´ uszczelniajàcà

kszta∏tujàc naro˝e. Na brzegi taÊmy nanosi si´ 
obficie warstw´ zaprawy Sopro DSF 423.

5.Nast´pnie na zwil˝one pod∏o˝e nanosi si´
pierwszà warstw´ uszczelnienia. Nale˝y

zwróciç uwag´ na staranne wtopienie taÊmy
uszczelniajàcej oraz naro˝ników.

6.Po ok. 4 godz. pierwsza warstwa jest sucha
i mo˝na nanosiç drugà warstw´. 

¸àczna gruboÊç obu warstw musi wynosiç 
min. 2 mm. TaÊmy  i naro˝niki uszczelniajàce sà
bezszwowo po∏àczone z uszczelnieniem.

Zalety:

� elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç na zmienne cykle
zamarzania i rozmarzania

� paroprzepuszczalnoÊç

� bardzo wysoka przyczepnoÊç,
równie˝ na wilgotnych pod∏o˝ach

� odpornoÊç na niewielkie obcià˝e-
nia chemiczne

� nadaje si´ do nak∏adania na stare
ok∏adziny ceramiczne

� nadaje si´ do tradycyjnej metody
uk∏adania p∏ytek

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-2772/2002
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Technologia wykonania prac

Sopro EPG 522 
Epoxi-Grundierung
Grunt epoksydowy

Zalety:

� wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç mechaniczna

� wysoka odpornoÊç chemiczna na roz-
cieƒczone kwasy i zasady, wod´ chloro-
wanà, termicznà, wapiennà i morskà

� du˝a stabilnoÊç na powierzchniach
pionowych

� samorozp∏ywalnoÊç na powie-
rzchniach poziomych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-5106/2001

Sopro PU-FD 570 jest dwusk∏adnikowà
˝ywicà poliuretanowà do wykonywania
powierzchniowego, przykrywajàcego rysy
uszczelnienia pod p∏ytkami ceramicznymi.
Wysoka elastycznoÊç i odpornoÊç na
obcià˝enia chemiczne sprawia, ˝e materia∏
ten jest szczególnie zalecany do wykony-
wania pow∏ok uszczelniajàcych w warun-
kach silnych obcià˝eƒ mechanicznych 
i agresywnego Êrodowiska.
G∏ówne obszary zastosowaƒ to: baseny,
laboratoria, ∏aênie, kuchnie przemys∏owe,
inne obiekty przemys∏owe i handlowe.

Do wysokich obcià˝eƒ 
chemicznych 
i mechanicznych

Systemy uszczelnieƒ

Sopro DSF 423 
Dichtschlämme Flex
Zaprawa uszczelniajàca elastyczna

Sopro DSF 423 jest dwusk∏adnikowà,
hydraulicznie wià˝àcà zaprawà uszczelniajàcà
na bazie cementu. Ten nowoczesny produkt
charakteryzuje si´ du˝à ∏atwoÊcià u˝ycia.
Oba dostarczane sk∏adniki miesza si´ 
ze sobà mecha-nicznie otrzymujàc gotowà
do wykorzystania mas´. Nanosi si´ jà
bezpoÊrednio na uszczelniane powierzchnie.
Materia∏ po zwiàzaniu tworzy elastycznà,
pokrywajàcà rysy oraz przepuszczajàcà par´
wodnà pow∏ok´ uszczelniajàcà, silnie
zwiàzanà z pod∏o˝em. Nie ma koniecznoÊci
wykonywania warstw dociskajàcych uszczel-
nienie i tworzàcych pod∏o˝e dla p∏ytek
ceramicznych. P∏ytki uk∏ada si´ bezpoÊre-
dnio na wyschni´tym uszczelnieniu za po-
mocà elastycznych zapraw klejowych. 
Sopro DSF 423 lub DSF 523 stosuje si´ jako
uszczelnienie alternatywne pod ok∏adzinami
ceramicznymi w basenach i zbiornikach
wodnych, jako uszczelnienie tarasów 
i balkonów oraz pomieszczeƒ u˝ytkowa-
nych przemys∏owo.

TaÊmy i naro˝niki stosujemy w miejscach
gdzie wyst´pujà dylatacje (powierzchnie
oko∏obasenowe i prysznice).

Do typowych obcià˝eƒBeton

Jastrych cementowy

TaÊma uszczelniajàca

Uszczelnienie Sopro DSF 423/
Sopro PU-FD 570

Zaprawa grubowarstwowa

Uszczelnienie styku niecka - 
rynna przelewowa - szpachla
epoksydowa Sopro EE 771

Elastyczna zaprawa klejowa/
klej epoksydowy

P∏ytki ceramiczne

Sznur dylatacyjny

Fuga tytanowa Sopro TFs /
Fuga epoksydowa Sopro FEP

Fuga silikonowa Sopro SanitärSilicon

Przyklejanie p∏ytek ceramicznych

Sopro VF 413
VarioFlex
Elastyczna zaprawa klejowa
do pod∏óg

Cienkowarstwowa zaprawa 
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na pod∏ogach
� klasyfikacja C2 E wg normy 

PN-EN 12004
� mo˝liwoÊç wyboru 

konsystencji
� optymalna urabialnoÊç 

dzi´ki dodatkom 
ulepszajàcym i wzmocnieniu
w∏óknami z tworzyw sztucznych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska,
specjalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do klejenia 
i spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska, spec-
jalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim 

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro No.1
Flexmörtel
Wysoko elastyczna 
zaprawa klejowa

Cienkowarstwowa zaprawa
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na Êcianach 
i pod∏ogach

� klasyfikacja C2 TE wg normy
PN-EN 12004

� ugi´cie >2,5 mm (S1)
� bardzo wysoka wydajnoÊç
� bardzo wysoka stabilnoÊç
� d∏ugi czas otwartego schni´cia
� na pod∏o˝a krytyczne
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Przy typowym obcià˝eniu ok∏adziny wystarczajàce sà 
z punktu widzenia bezpieczeƒstwa i trwa∏oÊci elastyczne
zaprawy klejowe na bazie cementu: cienkowarstwowe
np. Sopro No. 1 i Sopro FF 450 lub pó∏p∏ynne 
(tylko na pod∏ogi), np. Sopro VF 413.
Poniewa˝ p∏ytki ceramiczne nie gwarantujà pe∏nej szczel-
noÊci ok∏adziny, istnieje niebezpieczeƒstwo przenikania
wody pod p∏ytki. JeÊli basen nape∏niony jest agresywnymi
wodami solankowymi, termicznymi lub te˝ chemikaliami,
to substancje te wnikajàc pod ok∏adzin´ mogà niszczyç
zapraw´ klejowà. 
Dlatego te˝ przy wysokim obcià˝eniu chemicznym 
polecamy klejenie zaprawà epoksydowà Sopro FEP.

Sopro EDE
Dichtecke
Naro˝nik 
uszczelniajàcy
elastomerowy

Sopro EDB 568
Dichtband
TaÊma 
uszczelniajàca
elastomerowa

Fugowanie
Aby zapewniç maksymalnà szczelnoÊç ok∏adziny w basenie,
fugi muszà posiadaç szczelnà i g∏adkà powierzchni´. Wa˝ne
jest równie˝ uzyskanie silnej przyczepnoÊç fug do brzegów
p∏ytek. 
Przy typowych obcià˝eniach ok∏adzin w basenie wystarcza-
jàcà szczelnoÊç i trwa∏oÊç zapewniajà fugi cementowe. 
W przypadkach tych zalecane jest stosowanie tytanowych
zapraw fugowych Sopro (fugi o podwy˝szonej odpornoÊci
mechanicznej i chemicznej).

Sopro TFb
TitanFuge breit
Fuga tytanowa wàska 3-30 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej 
odpornoÊci chemicznej

� szerokoÊç spoiny 3-30 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do Êcian i pod∏óg  
� do wewnàtrz i na zewnàtrz
� klasyfikacja CG2 wg normy 

PN-EN 13888

Sopro TFs 
TitanFuge schmall
Fuga tytanowa wàska 2-8 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej odpornoÊci
chemicznej

� szerokoÊç spoiny 2-8 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do spoinowania wymytych 

fug cementowych
� do Êcian i pod∏óg
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro PU-FD 570
PU-FlächenDicht
Elastyczna pow∏oka uszczelniajàca

Przy umiarkowanych i silnych obcià˝eniach chemicznych
np. woda solankowa lub morska, zaleca si´ stosowanie 
fugi epoksydowej Sopro FEP. Stosuje si´ jà równie˝ do kleje-
nia i fugowania mozaiki szklanej oraz w pomieszczeniach
uzdatniania wody i magazynkach na chemikalia.

1.Pow∏ok´ Sopro PU-FD 570 nanosi si´ 
za pomocà listwy o z´bach trójkàtnych 

(1 mm). Po ok. 16-24 godz. nale˝y wykonaç drugà
warstw´ wyg∏adzajàc powierzchni´ za pomocà
g∏adkiej kielni. Taki sposób wykonania u∏atwia 
naniesienie w∏aÊciwej iloÊci materia∏u i chroni 
przed pope∏nieniem b∏´dów. Po ok. 10-20 min.
w celu uszorstnienia powierzchni nale˝y posypaç
uszczelnienie piaskiem.

1.Niewielkie rysy na powierzchni nale˝y, 
po uprzednim poszerzeniu, trwale spoiç 

za pomocà ˝ywicy lanej Sopro GH 564. Âwie˝à 
˝ywic´ posypuje si´ piaskiem.

2.Uszorstnione powierzchnie Êcian i dna nie-
cki nale˝y wyrównaç za pomocà szpachli

Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468. Szpachl´ 
Sopro RS 462 nanosi si´ na mokrà warstw´ emulsji 
przyczepnej do szpachli Sopro HE 449 rozprowa-
dzonà na wyrównywanej powierzchni.

3.W naro˝ach nale˝y wkleiç za pomocà 
zaprawy Sopro DSF 423 naro˝niki 

uszczelniajàce Sopro EDE. Mo˝na równie˝
stosowaç naro˝niki uformowane z taÊmy uszczelni-
ajàcej Sopro DB 438. Brzegi naro˝ników lub taÊmy 
maluje si´ obficie zaprawà Sopro DSF 423.

4.W miejscu dylatacji, na kraw´dziach styku
Êcian i dna uk∏ada si´ taÊm´ uszczelniajàcà

kszta∏tujàc naro˝e. Na brzegi taÊmy nanosi si´ 
obficie warstw´ zaprawy Sopro DSF 423.

5.Nast´pnie na zwil˝one pod∏o˝e nanosi si´
pierwszà warstw´ uszczelnienia. Nale˝y

zwróciç uwag´ na staranne wtopienie taÊmy
uszczelniajàcej oraz naro˝ników.

6.Po ok. 4 godz. pierwsza warstwa jest sucha
i mo˝na nanosiç drugà warstw´. 

¸àczna gruboÊç obu warstw musi wynosiç 
min. 2 mm. TaÊmy  i naro˝niki uszczelniajàce sà
bezszwowo po∏àczone z uszczelnieniem.

Zalety:

� elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç na zmienne cykle
zamarzania i rozmarzania

� paroprzepuszczalnoÊç

� bardzo wysoka przyczepnoÊç,
równie˝ na wilgotnych pod∏o˝ach

� odpornoÊç na niewielkie obcià˝e-
nia chemiczne

� nadaje si´ do nak∏adania na stare
ok∏adziny ceramiczne

� nadaje si´ do tradycyjnej metody
uk∏adania p∏ytek

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-2772/2002
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Technologia wykonania prac

Sopro EPG 522 
Epoxi-Grundierung
Grunt epoksydowy

Zalety:

� wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç mechaniczna

� wysoka odpornoÊç chemiczna na roz-
cieƒczone kwasy i zasady, wod´ chloro-
wanà, termicznà, wapiennà i morskà

� du˝a stabilnoÊç na powierzchniach
pionowych

� samorozp∏ywalnoÊç na powie-
rzchniach poziomych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-5106/2001

Sopro PU-FD 570 jest dwusk∏adnikowà
˝ywicà poliuretanowà do wykonywania
powierzchniowego, przykrywajàcego rysy
uszczelnienia pod p∏ytkami ceramicznymi.
Wysoka elastycznoÊç i odpornoÊç na
obcià˝enia chemiczne sprawia, ˝e materia∏
ten jest szczególnie zalecany do wykony-
wania pow∏ok uszczelniajàcych w warun-
kach silnych obcià˝eƒ mechanicznych 
i agresywnego Êrodowiska.
G∏ówne obszary zastosowaƒ to: baseny,
laboratoria, ∏aênie, kuchnie przemys∏owe,
inne obiekty przemys∏owe i handlowe.

Do wysokich obcià˝eƒ 
chemicznych 
i mechanicznych

Systemy uszczelnieƒ

Sopro DSF 423 
Dichtschlämme Flex
Zaprawa uszczelniajàca elastyczna

Sopro DSF 423 jest dwusk∏adnikowà,
hydraulicznie wià˝àcà zaprawà uszczelniajàcà
na bazie cementu. Ten nowoczesny produkt
charakteryzuje si´ du˝à ∏atwoÊcià u˝ycia.
Oba dostarczane sk∏adniki miesza si´ 
ze sobà mecha-nicznie otrzymujàc gotowà
do wykorzystania mas´. Nanosi si´ jà
bezpoÊrednio na uszczelniane powierzchnie.
Materia∏ po zwiàzaniu tworzy elastycznà,
pokrywajàcà rysy oraz przepuszczajàcà par´
wodnà pow∏ok´ uszczelniajàcà, silnie
zwiàzanà z pod∏o˝em. Nie ma koniecznoÊci
wykonywania warstw dociskajàcych uszczel-
nienie i tworzàcych pod∏o˝e dla p∏ytek
ceramicznych. P∏ytki uk∏ada si´ bezpoÊre-
dnio na wyschni´tym uszczelnieniu za po-
mocà elastycznych zapraw klejowych. 
Sopro DSF 423 lub DSF 523 stosuje si´ jako
uszczelnienie alternatywne pod ok∏adzinami
ceramicznymi w basenach i zbiornikach
wodnych, jako uszczelnienie tarasów 
i balkonów oraz pomieszczeƒ u˝ytkowa-
nych przemys∏owo.

TaÊmy i naro˝niki stosujemy w miejscach
gdzie wyst´pujà dylatacje (powierzchnie
oko∏obasenowe i prysznice).

Do typowych obcià˝eƒBeton

Jastrych cementowy

TaÊma uszczelniajàca

Uszczelnienie Sopro DSF 423/
Sopro PU-FD 570

Zaprawa grubowarstwowa

Uszczelnienie styku niecka - 
rynna przelewowa - szpachla
epoksydowa Sopro EE 771

Elastyczna zaprawa klejowa/
klej epoksydowy

P∏ytki ceramiczne

Sznur dylatacyjny

Fuga tytanowa Sopro TFs /
Fuga epoksydowa Sopro FEP

Fuga silikonowa Sopro SanitärSilicon

Przyklejanie p∏ytek ceramicznych

Sopro VF 413
VarioFlex
Elastyczna zaprawa klejowa
do pod∏óg

Cienkowarstwowa zaprawa 
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na pod∏ogach
� klasyfikacja C2 E wg normy 

PN-EN 12004
� mo˝liwoÊç wyboru 

konsystencji
� optymalna urabialnoÊç 

dzi´ki dodatkom 
ulepszajàcym i wzmocnieniu
w∏óknami z tworzyw sztucznych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska,
specjalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do klejenia 
i spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska, spec-
jalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim 

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro No.1
Flexmörtel
Wysoko elastyczna 
zaprawa klejowa

Cienkowarstwowa zaprawa
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na Êcianach 
i pod∏ogach

� klasyfikacja C2 TE wg normy
PN-EN 12004

� ugi´cie >2,5 mm (S1)
� bardzo wysoka wydajnoÊç
� bardzo wysoka stabilnoÊç
� d∏ugi czas otwartego schni´cia
� na pod∏o˝a krytyczne
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Przy typowym obcià˝eniu ok∏adziny wystarczajàce sà 
z punktu widzenia bezpieczeƒstwa i trwa∏oÊci elastyczne
zaprawy klejowe na bazie cementu: cienkowarstwowe
np. Sopro No. 1 i Sopro FF 450 lub pó∏p∏ynne 
(tylko na pod∏ogi), np. Sopro VF 413.
Poniewa˝ p∏ytki ceramiczne nie gwarantujà pe∏nej szczel-
noÊci ok∏adziny, istnieje niebezpieczeƒstwo przenikania
wody pod p∏ytki. JeÊli basen nape∏niony jest agresywnymi
wodami solankowymi, termicznymi lub te˝ chemikaliami,
to substancje te wnikajàc pod ok∏adzin´ mogà niszczyç
zapraw´ klejowà. 
Dlatego te˝ przy wysokim obcià˝eniu chemicznym 
polecamy klejenie zaprawà epoksydowà Sopro FEP.

Sopro EDE
Dichtecke
Naro˝nik 
uszczelniajàcy
elastomerowy

Sopro EDB 568
Dichtband
TaÊma 
uszczelniajàca
elastomerowa

Fugowanie
Aby zapewniç maksymalnà szczelnoÊç ok∏adziny w basenie,
fugi muszà posiadaç szczelnà i g∏adkà powierzchni´. Wa˝ne
jest równie˝ uzyskanie silnej przyczepnoÊç fug do brzegów
p∏ytek. 
Przy typowych obcià˝eniach ok∏adzin w basenie wystarcza-
jàcà szczelnoÊç i trwa∏oÊç zapewniajà fugi cementowe. 
W przypadkach tych zalecane jest stosowanie tytanowych
zapraw fugowych Sopro (fugi o podwy˝szonej odpornoÊci
mechanicznej i chemicznej).

Sopro TFb
TitanFuge breit
Fuga tytanowa wàska 3-30 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej 
odpornoÊci chemicznej

� szerokoÊç spoiny 3-30 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do Êcian i pod∏óg  
� do wewnàtrz i na zewnàtrz
� klasyfikacja CG2 wg normy 

PN-EN 13888

Sopro TFs 
TitanFuge schmall
Fuga tytanowa wàska 2-8 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej odpornoÊci
chemicznej

� szerokoÊç spoiny 2-8 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do spoinowania wymytych 

fug cementowych
� do Êcian i pod∏óg
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro PU-FD 570
PU-FlächenDicht
Elastyczna pow∏oka uszczelniajàca

Przy umiarkowanych i silnych obcià˝eniach chemicznych
np. woda solankowa lub morska, zaleca si´ stosowanie 
fugi epoksydowej Sopro FEP. Stosuje si´ jà równie˝ do kleje-
nia i fugowania mozaiki szklanej oraz w pomieszczeniach
uzdatniania wody i magazynkach na chemikalia.

1.Pow∏ok´ Sopro PU-FD 570 nanosi si´ 
za pomocà listwy o z´bach trójkàtnych 

(1 mm). Po ok. 16-24 godz. nale˝y wykonaç drugà
warstw´ wyg∏adzajàc powierzchni´ za pomocà
g∏adkiej kielni. Taki sposób wykonania u∏atwia 
naniesienie w∏aÊciwej iloÊci materia∏u i chroni 
przed pope∏nieniem b∏´dów. Po ok. 10-20 min.
w celu uszorstnienia powierzchni nale˝y posypaç
uszczelnienie piaskiem.

1.Niewielkie rysy na powierzchni nale˝y, 
po uprzednim poszerzeniu, trwale spoiç 

za pomocà ˝ywicy lanej Sopro GH 564. Âwie˝à 
˝ywic´ posypuje si´ piaskiem.

2.Uszorstnione powierzchnie Êcian i dna nie-
cki nale˝y wyrównaç za pomocà szpachli

Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468. Szpachl´ 
Sopro RS 462 nanosi si´ na mokrà warstw´ emulsji 
przyczepnej do szpachli Sopro HE 449 rozprowa-
dzonà na wyrównywanej powierzchni.

3.W naro˝ach nale˝y wkleiç za pomocà 
zaprawy Sopro DSF 423 naro˝niki 

uszczelniajàce Sopro EDE. Mo˝na równie˝
stosowaç naro˝niki uformowane z taÊmy uszczelni-
ajàcej Sopro DB 438. Brzegi naro˝ników lub taÊmy 
maluje si´ obficie zaprawà Sopro DSF 423.

4.W miejscu dylatacji, na kraw´dziach styku
Êcian i dna uk∏ada si´ taÊm´ uszczelniajàcà

kszta∏tujàc naro˝e. Na brzegi taÊmy nanosi si´ 
obficie warstw´ zaprawy Sopro DSF 423.

5.Nast´pnie na zwil˝one pod∏o˝e nanosi si´
pierwszà warstw´ uszczelnienia. Nale˝y

zwróciç uwag´ na staranne wtopienie taÊmy
uszczelniajàcej oraz naro˝ników.

6.Po ok. 4 godz. pierwsza warstwa jest sucha
i mo˝na nanosiç drugà warstw´. 

¸àczna gruboÊç obu warstw musi wynosiç 
min. 2 mm. TaÊmy  i naro˝niki uszczelniajàce sà
bezszwowo po∏àczone z uszczelnieniem.

Zalety:

� elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç na zmienne cykle
zamarzania i rozmarzania

� paroprzepuszczalnoÊç

� bardzo wysoka przyczepnoÊç,
równie˝ na wilgotnych pod∏o˝ach

� odpornoÊç na niewielkie obcià˝e-
nia chemiczne

� nadaje si´ do nak∏adania na stare
ok∏adziny ceramiczne

� nadaje si´ do tradycyjnej metody
uk∏adania p∏ytek

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-2772/2002
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Technologia wykonania prac

Sopro EPG 522 
Epoxi-Grundierung
Grunt epoksydowy

Zalety:

� wysoka elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç mechaniczna

� wysoka odpornoÊç chemiczna na roz-
cieƒczone kwasy i zasady, wod´ chloro-
wanà, termicznà, wapiennà i morskà

� du˝a stabilnoÊç na powierzchniach
pionowych

� samorozp∏ywalnoÊç na powie-
rzchniach poziomych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-5106/2001

Sopro PU-FD 570 jest dwusk∏adnikowà
˝ywicà poliuretanowà do wykonywania
powierzchniowego, przykrywajàcego rysy
uszczelnienia pod p∏ytkami ceramicznymi.
Wysoka elastycznoÊç i odpornoÊç na
obcià˝enia chemiczne sprawia, ˝e materia∏
ten jest szczególnie zalecany do wykony-
wania pow∏ok uszczelniajàcych w warun-
kach silnych obcià˝eƒ mechanicznych 
i agresywnego Êrodowiska.
G∏ówne obszary zastosowaƒ to: baseny,
laboratoria, ∏aênie, kuchnie przemys∏owe,
inne obiekty przemys∏owe i handlowe.

Do wysokich obcià˝eƒ 
chemicznych 
i mechanicznych

Systemy uszczelnieƒ

Sopro DSF 423 
Dichtschlämme Flex
Zaprawa uszczelniajàca elastyczna

Sopro DSF 423 jest dwusk∏adnikowà,
hydraulicznie wià˝àcà zaprawà uszczelniajàcà
na bazie cementu. Ten nowoczesny produkt
charakteryzuje si´ du˝à ∏atwoÊcià u˝ycia.
Oba dostarczane sk∏adniki miesza si´ 
ze sobà mecha-nicznie otrzymujàc gotowà
do wykorzystania mas´. Nanosi si´ jà
bezpoÊrednio na uszczelniane powierzchnie.
Materia∏ po zwiàzaniu tworzy elastycznà,
pokrywajàcà rysy oraz przepuszczajàcà par´
wodnà pow∏ok´ uszczelniajàcà, silnie
zwiàzanà z pod∏o˝em. Nie ma koniecznoÊci
wykonywania warstw dociskajàcych uszczel-
nienie i tworzàcych pod∏o˝e dla p∏ytek
ceramicznych. P∏ytki uk∏ada si´ bezpoÊre-
dnio na wyschni´tym uszczelnieniu za po-
mocà elastycznych zapraw klejowych. 
Sopro DSF 423 lub DSF 523 stosuje si´ jako
uszczelnienie alternatywne pod ok∏adzinami
ceramicznymi w basenach i zbiornikach
wodnych, jako uszczelnienie tarasów 
i balkonów oraz pomieszczeƒ u˝ytkowa-
nych przemys∏owo.

TaÊmy i naro˝niki stosujemy w miejscach
gdzie wyst´pujà dylatacje (powierzchnie
oko∏obasenowe i prysznice).

Do typowych obcià˝eƒBeton

Jastrych cementowy

TaÊma uszczelniajàca

Uszczelnienie Sopro DSF 423/
Sopro PU-FD 570

Zaprawa grubowarstwowa

Uszczelnienie styku niecka - 
rynna przelewowa - szpachla
epoksydowa Sopro EE 771

Elastyczna zaprawa klejowa/
klej epoksydowy

P∏ytki ceramiczne

Sznur dylatacyjny

Fuga tytanowa Sopro TFs /
Fuga epoksydowa Sopro FEP

Fuga silikonowa Sopro SanitärSilicon

Przyklejanie p∏ytek ceramicznych

Sopro VF 413
VarioFlex
Elastyczna zaprawa klejowa
do pod∏óg

Cienkowarstwowa zaprawa 
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na pod∏ogach
� klasyfikacja C2 E wg normy 

PN-EN 12004
� mo˝liwoÊç wyboru 

konsystencji
� optymalna urabialnoÊç 

dzi´ki dodatkom 
ulepszajàcym i wzmocnieniu
w∏óknami z tworzyw sztucznych

� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska,
specjalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do klejenia 
i spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro FEP
FugenEpoxi schlank
Fuga epoksydowa wàska, spec-
jalna

Trójsk∏adnikowa, wysoce wytrzyma∏a,
epoksydowa zaprawa do spoinowania.

� odporna na  agresywne wody
� odporna na chemikalia
� odporna na obcià˝enie wysokim 

ciÊnieniem i wyp∏ukiwanie
� do Êcian i pod∏óg
� do przyklejania i fugowania 

Sopro No.1
Flexmörtel
Wysoko elastyczna 
zaprawa klejowa

Cienkowarstwowa zaprawa
elastyczna do uk∏adania ok∏adzin
ceramicznych na Êcianach 
i pod∏ogach

� klasyfikacja C2 TE wg normy
PN-EN 12004

� ugi´cie >2,5 mm (S1)
� bardzo wysoka wydajnoÊç
� bardzo wysoka stabilnoÊç
� d∏ugi czas otwartego schni´cia
� na pod∏o˝a krytyczne
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Przy typowym obcià˝eniu ok∏adziny wystarczajàce sà 
z punktu widzenia bezpieczeƒstwa i trwa∏oÊci elastyczne
zaprawy klejowe na bazie cementu: cienkowarstwowe
np. Sopro No. 1 i Sopro FF 450 lub pó∏p∏ynne 
(tylko na pod∏ogi), np. Sopro VF 413.
Poniewa˝ p∏ytki ceramiczne nie gwarantujà pe∏nej szczel-
noÊci ok∏adziny, istnieje niebezpieczeƒstwo przenikania
wody pod p∏ytki. JeÊli basen nape∏niony jest agresywnymi
wodami solankowymi, termicznymi lub te˝ chemikaliami,
to substancje te wnikajàc pod ok∏adzin´ mogà niszczyç
zapraw´ klejowà. 
Dlatego te˝ przy wysokim obcià˝eniu chemicznym 
polecamy klejenie zaprawà epoksydowà Sopro FEP.

Sopro EDE
Dichtecke
Naro˝nik 
uszczelniajàcy
elastomerowy

Sopro EDB 568
Dichtband
TaÊma 
uszczelniajàca
elastomerowa

Fugowanie
Aby zapewniç maksymalnà szczelnoÊç ok∏adziny w basenie,
fugi muszà posiadaç szczelnà i g∏adkà powierzchni´. Wa˝ne
jest równie˝ uzyskanie silnej przyczepnoÊç fug do brzegów
p∏ytek. 
Przy typowych obcià˝eniach ok∏adzin w basenie wystarcza-
jàcà szczelnoÊç i trwa∏oÊç zapewniajà fugi cementowe. 
W przypadkach tych zalecane jest stosowanie tytanowych
zapraw fugowych Sopro (fugi o podwy˝szonej odpornoÊci
mechanicznej i chemicznej).

Sopro TFb
TitanFuge breit
Fuga tytanowa wàska 3-30 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej 
odpornoÊci chemicznej

� szerokoÊç spoiny 3-30 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do Êcian i pod∏óg  
� do wewnàtrz i na zewnàtrz
� klasyfikacja CG2 wg normy 

PN-EN 13888

Sopro TFs 
TitanFuge schmall
Fuga tytanowa wàska 2-8 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej 
wytrzyma∏oÊci i podwy˝szonej odpornoÊci
chemicznej

� szerokoÊç spoiny 2-8 mm
� odporna na czyszczenie wodà 

pod ciÊnieniem
� do spoinowania wymytych 

fug cementowych
� do Êcian i pod∏óg
� do wewnàtrz i na zewnàtrz

Sopro PU-FD 570
PU-FlächenDicht
Elastyczna pow∏oka uszczelniajàca

Przy umiarkowanych i silnych obcià˝eniach chemicznych
np. woda solankowa lub morska, zaleca si´ stosowanie 
fugi epoksydowej Sopro FEP. Stosuje si´ jà równie˝ do kleje-
nia i fugowania mozaiki szklanej oraz w pomieszczeniach
uzdatniania wody i magazynkach na chemikalia.

1.Pow∏ok´ Sopro PU-FD 570 nanosi si´ 
za pomocà listwy o z´bach trójkàtnych 

(1 mm). Po ok. 16-24 godz. nale˝y wykonaç drugà
warstw´ wyg∏adzajàc powierzchni´ za pomocà
g∏adkiej kielni. Taki sposób wykonania u∏atwia 
naniesienie w∏aÊciwej iloÊci materia∏u i chroni 
przed pope∏nieniem b∏´dów. Po ok. 10-20 min.
w celu uszorstnienia powierzchni nale˝y posypaç
uszczelnienie piaskiem.

1.Niewielkie rysy na powierzchni nale˝y, 
po uprzednim poszerzeniu, trwale spoiç 

za pomocà ˝ywicy lanej Sopro GH 564. Âwie˝à 
˝ywic´ posypuje si´ piaskiem.

2.Uszorstnione powierzchnie Êcian i dna nie-
cki nale˝y wyrównaç za pomocà szpachli

Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468. Szpachl´ 
Sopro RS 462 nanosi si´ na mokrà warstw´ emulsji 
przyczepnej do szpachli Sopro HE 449 rozprowa-
dzonà na wyrównywanej powierzchni.

3.W naro˝ach nale˝y wkleiç za pomocà 
zaprawy Sopro DSF 423 naro˝niki 

uszczelniajàce Sopro EDE. Mo˝na równie˝
stosowaç naro˝niki uformowane z taÊmy uszczelni-
ajàcej Sopro DB 438. Brzegi naro˝ników lub taÊmy 
maluje si´ obficie zaprawà Sopro DSF 423.

4.W miejscu dylatacji, na kraw´dziach styku
Êcian i dna uk∏ada si´ taÊm´ uszczelniajàcà

kszta∏tujàc naro˝e. Na brzegi taÊmy nanosi si´ 
obficie warstw´ zaprawy Sopro DSF 423.

5.Nast´pnie na zwil˝one pod∏o˝e nanosi si´
pierwszà warstw´ uszczelnienia. Nale˝y

zwróciç uwag´ na staranne wtopienie taÊmy
uszczelniajàcej oraz naro˝ników.

6.Po ok. 4 godz. pierwsza warstwa jest sucha
i mo˝na nanosiç drugà warstw´. 

¸àczna gruboÊç obu warstw musi wynosiç 
min. 2 mm. TaÊmy  i naro˝niki uszczelniajàce sà
bezszwowo po∏àczone z uszczelnieniem.

Zalety:

� elastycznoÊç i zdolnoÊç pokrywa-
nia rys

� odpornoÊç na zmienne cykle
zamarzania i rozmarzania

� paroprzepuszczalnoÊç

� bardzo wysoka przyczepnoÊç,
równie˝ na wilgotnych pod∏o˝ach

� odpornoÊç na niewielkie obcià˝e-
nia chemiczne

� nadaje si´ do nak∏adania na stare
ok∏adziny ceramiczne

� nadaje si´ do tradycyjnej metody
uk∏adania p∏ytek

� posiada aprobat´ technicznà 
ITB AT-15-2772/2002
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Obiekty basenowe zrealizowane 
z zastosowaniem systemów Sopro Polska

� Kàpielisko „Aquawit“,  Leszno
� Zespó∏ basenów „Warszawianka“, Warszawa
� Basen,  Szklarska Por´ba
� Basen „Skry“, Warszawa
� Basen miejski, Czerwionka Leszczyny
� Basen miejski, Krasnystaw
� Basen miejski, Piaseczno
� Basen miejski, Warszawa Praga Pn.
� Basen mi´dzyszkolny, Warszawa 
� Basen MOSiR, Krotoszyn
� P∏ywalnia, Brzeg Opolski
� Basen olimpijski,  D´bica
� Basen przyszkolny LO, Che∏m Lubelski
� Basen przyszkolny SP nr 12, Legnica
� Basen przyszkolny, Warszawa Wola
� Basen sportowy (przyhotelowy), Wroc∏aw
� Basen sportowy (przyszkolny), Jelenia Góra
� P∏ywalnia „Delfin“, OPO Wa∏cz
� Basen w apart. „Przy Królikarni“, Warszawa
� Zespó∏ basenów „Aquapark“, Brzeg Dolny
� Basen sportowy AWF, Poznaƒ
� Kryta p∏ywalnia, Ciechanów
� Kryta p∏ywalnia „Marymont“, Warszawa
� Kryta p∏ywalnia „Wodnik“, Warszawa
� OÊrodek wypoczynkowy, Krynica
� Park Wodny, Kraków
� Kryta p∏ywalnia, ZamoÊç
� P∏ywalnia, Sierpc
� OÊrodek Sportu i Rekreacji, Âwidnica
� Basen miejski, Wroc∏aw
� Basen MOSiR, Wroc∏aw
� Basen OKN, Oborniki
� Zespó∏ basenów w OÊrodku Sportowym, Bielawa
� Basen miejski, Warszawa Ursynów
� P∏ywalnia „Laguna“, Gryfino
� Aqua Park, Gorzów Wlkp.
� Basen w apartamentowcu “Wst´ga Warty”, Poznaƒ
� Mini Aqua Park, Szczecinek
� Basen Przyszkolny, MyÊlibórz
� Basen Miejski, Tarnów
� Basen Sportowy, Augustów
� Basen miejski, Raszyn
� Basen COS, Cetniewo
� Park Wodny, Tarnowskie Góry
� P∏ywalnia miejska, Busko Zdrój
� Basen miejski, Wyszków
� Basen solankowy przy Hotelu Villa Park, Ciechocinek

Kàpielisko „Aquawit“, Leszno

Basen miejski, Wyszków

P∏ywalnia, Brzeg Opolski

W ostatnich latach roÊnie popularnoÊç basenów,
jako miejsc rekreacji i rozrywki. Wzrastajà rów-
nie˝ oczekiwania osób korzystajàcych z obiektów
basenowych. Poza samym basenem wa˝ne sà
tak˝e inne atrakcje, takie jak zje˝d˝alnie, sztucz-
ne rzeki, jaccuzi itp. Nowoczesne obiekty muszà
byç coraz bardziej rozbudowane i posiadaç sta-
rannie zaaran˝owane oraz funkcjonalne wn´trza.
Systematyczny wzrost kosztów budowy i utrzy-
mania obiektów basenowych sprawia, ˝e korzyst-
ne jest stosowanie nowoczesnych technologii za-
pewniajàcych mo˝liwoÊç eksploatacji basenów
przez wiele lat, bez koniecznoÊci przeprowadza-
nia napraw i remontów. Bo ka˝dy remont
oznacza nie tylko dodatkowe wydatki, ale rów-
nie˝ utracone korzyÊci spowodowane zamkni´-
ciem obiektu.
Sopro Polska oferuje sprawdzone systemy do
prac wykoƒczeniowych w obiektach baseno-
wych. Sk∏adajà si´ na nie zaprawy uszczelniajàce,
zaprawy klejowe oraz fugi. Produkty basenowe
Sopro charakteryzujà si´ wysokà odpornoÊcià na
obcià˝enia mechaniczne i chemiczne. Zapewniajà
trwa∏à szczelnoÊç i pewne mocowanie p∏ytek
w ka˝dym miejscu niecki oraz powierzchni 
oko∏obasenowych. SkutecznoÊç systemów 
Sopro zosta∏a potwierdzona na wielu basenach
w Polsce - od ma∏ych basenów przydomowych
do najwi´kszych parków wodnych. U˝ytko-
wane od lat sà êród∏em satysfakcji zarówno
w∏aÊcicieli jak i u˝ytkowników.

„Laguna” - Gryfino (góra), „Park Wodny” - Kraków (dó∏)

„Aquapark” - Brzeg Dolny

Sopro Polska
Lider technologii basenowych

Nowoczesne systemy materia∏ów
wykoƒczeniowych do basenów

W zale˝noÊci od przeznaczenia base-
nów wyst´pujàce w nich ok∏adziny ce-
ramiczne podlegajà obcià˝eniom mecha-
nicznym poprzez intensywne wyp∏uki-
wanie i czyszczenie. Ok∏adziny mogà
byç tak˝e poddane oddzia∏ywaniu
agresywnych wód solankowych i mor-
skich, Êrodków czyszczàcych oraz czyn-
ników atmosferycznych. Dlatego te˝
szczególnie wa˝ne jest staranne projek-
towanie i wybór odpowiedniego syste-
mu produktów w zale˝noÊci od rodzaju
basenu i wyst´pujàcych obcià˝eƒ.
Z regu∏y baseny kàpielowe wykonywane
sà z ˝elbetu. Istnieje wi´c niebez-
pieczeƒstwo wystàpienia rys na Êcianach
i dnie niecki. Aby uniknàç problemów ze
szczelnoÊcià niecki pod p∏ytkami cera-
micznymi nale˝y wykonaç uszczelnienie
zespolone.

Przy normalnym obcià˝eniu mechanicz-
nym i chemicznym w obszarach podwod-
nych zalecane jest uszczelnienie dwu-
sk∏adnikowe Sopro DSF 423.
Pod wp∏ywem silnego obcià˝enia chemi-
cznego (np. w termach i solankach) materia-
∏y na bazie cementu mogà jednak ulec
uszkodzeniu. W takich przypadkach nale˝y
stosowaç uszczelnienie dwusk∏adnikowe
Sopro PU-FD o szczególnie wysokiej
odpornoÊci chemicznej i elastycznoÊci.
Do przyklejania p∏ytek ceramicznych
nale˝y stosowaç cementowe, elastyczne
zaprawy klejowe, np. Sopro No.1, Sopro
FF 450, Sopro VF 413. W przypadku bard-
zo wysokich obcià˝eƒ chemicznych  przy-
klejanie p∏ytek nale˝y wykonaç za pomocà
zaprawy Sopro FEP. Technologia mocowa-
nia p∏ytek powinna zapewniç ca∏kowite
pokrycie spodu p∏ytki klejem, a tym
samym pe∏ne przyleganie p∏ytek do
pod∏o˝a.
W celu trwa∏ego zafugowania spoin nale˝y
u˝yç fug cementowych Sopro TFs/TFb.
Przy silnym obcià˝eniu chemicznym 
zalecana jest fuga epoksydowa Sopro FEP.

Sopro Polska Sp. z o.o.
02-822 WARSZAWA, ul. Poleczki 23/F, tel. 0/22 335 23 00, fax 0/22 335 23 09, www.sopro.pl
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Obiekty basenowe zrealizowane 
z zastosowaniem systemów Sopro Polska

� Kàpielisko „Aquawit“,  Leszno
� Zespó∏ basenów „Warszawianka“, Warszawa
� Basen,  Szklarska Por´ba
� Basen „Skry“, Warszawa
� Basen miejski, Czerwionka Leszczyny
� Basen miejski, Krasnystaw
� Basen miejski, Piaseczno
� Basen miejski, Warszawa Praga Pn.
� Basen mi´dzyszkolny, Warszawa 
� Basen MOSiR, Krotoszyn
� P∏ywalnia, Brzeg Opolski
� Basen olimpijski,  D´bica
� Basen przyszkolny LO, Che∏m Lubelski
� Basen przyszkolny SP nr 12, Legnica
� Basen przyszkolny, Warszawa Wola
� Basen sportowy (przyhotelowy), Wroc∏aw
� Basen sportowy (przyszkolny), Jelenia Góra
� P∏ywalnia „Delfin“, OPO Wa∏cz
� Basen w apart. „Przy Królikarni“, Warszawa
� Zespó∏ basenów „Aquapark“, Brzeg Dolny
� Basen sportowy AWF, Poznaƒ
� Kryta p∏ywalnia, Ciechanów
� Kryta p∏ywalnia „Marymont“, Warszawa
� Kryta p∏ywalnia „Wodnik“, Warszawa
� OÊrodek wypoczynkowy, Krynica
� Park Wodny, Kraków
� Kryta p∏ywalnia, ZamoÊç
� P∏ywalnia, Sierpc
� OÊrodek Sportu i Rekreacji, Âwidnica
� Basen miejski, Wroc∏aw
� Basen MOSiR, Wroc∏aw
� Basen OKN, Oborniki
� Zespó∏ basenów w OÊrodku Sportowym, Bielawa
� Basen miejski, Warszawa Ursynów
� P∏ywalnia „Laguna“, Gryfino
� Aqua Park, Gorzów Wlkp.
� Basen w apartamentowcu “Wst´ga Warty”, Poznaƒ
� Mini Aqua Park, Szczecinek
� Basen Przyszkolny, MyÊlibórz
� Basen Miejski, Tarnów
� Basen Sportowy, Augustów
� Basen miejski, Raszyn
� Basen COS, Cetniewo
� Park Wodny, Tarnowskie Góry
� P∏ywalnia miejska, Busko Zdrój
� Basen miejski, Wyszków
� Basen solankowy przy Hotelu Villa Park, Ciechocinek

Kàpielisko „Aquawit“, Leszno

Basen miejski, Wyszków

P∏ywalnia, Brzeg Opolski

W ostatnich latach roÊnie popularnoÊç basenów,
jako miejsc rekreacji i rozrywki. Wzrastajà rów-
nie˝ oczekiwania osób korzystajàcych z obiektów
basenowych. Poza samym basenem wa˝ne sà
tak˝e inne atrakcje, takie jak zje˝d˝alnie, sztucz-
ne rzeki, jaccuzi itp. Nowoczesne obiekty muszà
byç coraz bardziej rozbudowane i posiadaç sta-
rannie zaaran˝owane oraz funkcjonalne wn´trza.
Systematyczny wzrost kosztów budowy i utrzy-
mania obiektów basenowych sprawia, ˝e korzyst-
ne jest stosowanie nowoczesnych technologii za-
pewniajàcych mo˝liwoÊç eksploatacji basenów
przez wiele lat, bez koniecznoÊci przeprowadza-
nia napraw i remontów. Bo ka˝dy remont
oznacza nie tylko dodatkowe wydatki, ale rów-
nie˝ utracone korzyÊci spowodowane zamkni´-
ciem obiektu.
Sopro Polska oferuje sprawdzone systemy do
prac wykoƒczeniowych w obiektach baseno-
wych. Sk∏adajà si´ na nie zaprawy uszczelniajàce,
zaprawy klejowe oraz fugi. Produkty basenowe
Sopro charakteryzujà si´ wysokà odpornoÊcià na
obcià˝enia mechaniczne i chemiczne. Zapewniajà
trwa∏à szczelnoÊç i pewne mocowanie p∏ytek
w ka˝dym miejscu niecki oraz powierzchni 
oko∏obasenowych. SkutecznoÊç systemów 
Sopro zosta∏a potwierdzona na wielu basenach
w Polsce - od ma∏ych basenów przydomowych
do najwi´kszych parków wodnych. U˝ytko-
wane od lat sà êród∏em satysfakcji zarówno
w∏aÊcicieli jak i u˝ytkowników.

„Laguna” - Gryfino (góra), „Park Wodny” - Kraków (dó∏)

„Aquapark” - Brzeg Dolny

Sopro Polska
Lider technologii basenowych

Nowoczesne systemy materia∏ów
wykoƒczeniowych do basenów

W zale˝noÊci od przeznaczenia base-
nów wyst´pujàce w nich ok∏adziny ce-
ramiczne podlegajà obcià˝eniom mecha-
nicznym poprzez intensywne wyp∏uki-
wanie i czyszczenie. Ok∏adziny mogà
byç tak˝e poddane oddzia∏ywaniu
agresywnych wód solankowych i mor-
skich, Êrodków czyszczàcych oraz czyn-
ników atmosferycznych. Dlatego te˝
szczególnie wa˝ne jest staranne projek-
towanie i wybór odpowiedniego syste-
mu produktów w zale˝noÊci od rodzaju
basenu i wyst´pujàcych obcià˝eƒ.
Z regu∏y baseny kàpielowe wykonywane
sà z ˝elbetu. Istnieje wi´c niebez-
pieczeƒstwo wystàpienia rys na Êcianach
i dnie niecki. Aby uniknàç problemów ze
szczelnoÊcià niecki pod p∏ytkami cera-
micznymi nale˝y wykonaç uszczelnienie
zespolone.

Przy normalnym obcià˝eniu mechanicz-
nym i chemicznym w obszarach podwod-
nych zalecane jest uszczelnienie dwu-
sk∏adnikowe Sopro DSF 423.
Pod wp∏ywem silnego obcià˝enia chemi-
cznego (np. w termach i solankach) materia-
∏y na bazie cementu mogà jednak ulec
uszkodzeniu. W takich przypadkach nale˝y
stosowaç uszczelnienie dwusk∏adnikowe
Sopro PU-FD o szczególnie wysokiej
odpornoÊci chemicznej i elastycznoÊci.
Do przyklejania p∏ytek ceramicznych
nale˝y stosowaç cementowe, elastyczne
zaprawy klejowe, np. Sopro No.1, Sopro
FF 450, Sopro VF 413. W przypadku bard-
zo wysokich obcià˝eƒ chemicznych  przy-
klejanie p∏ytek nale˝y wykonaç za pomocà
zaprawy Sopro FEP. Technologia mocowa-
nia p∏ytek powinna zapewniç ca∏kowite
pokrycie spodu p∏ytki klejem, a tym
samym pe∏ne przyleganie p∏ytek do
pod∏o˝a.
W celu trwa∏ego zafugowania spoin nale˝y
u˝yç fug cementowych Sopro TFs/TFb.
Przy silnym obcià˝eniu chemicznym 
zalecana jest fuga epoksydowa Sopro FEP.

Sopro Polska Sp. z o.o.
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Doradztwo techniczne:
44-100 GLIWICE
ul. Daszyƒskiego 177
tel./fax 0/32 231 65 20
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