
kolory
Nr kat. Nr koloru 

526 szary 15

529 betonowo-szary 14

627 piaskowo-szary 18

Sopro FL
FlexFuge 2–20 mm

Fuga szeroka elastyczna  
z trasem 2–20 mm
Elastyczna, zawierająca tras, cementowa zaprawa fugowa. Spełnia wymagania 
CG2 WA, zgodnie z normą PN-EN 13888. Produkt o niskiej zawartości chromia-
nów, zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG.

■   Do gresów 

■   Do podłóg ogrzewanych

■   Zawiera tras reński

■   Do spoin o szerokości 2–20 mm

■  Do pomieszczeń i na zewnątrz 

■  Na ściany i podłogi

Zastosowanie
Do spoinowania materiałów okładzinowych ze słabo chłonnej lub nie chłonnej ceramiki, jak płytki kamionkowe 
i gresy, ceramiczne płyty łupane, płyty podłogowe klinkierowe, kształtki betonowe i z kamienia naturalnego oraz 
szklane kształtki budowlane. Na balkony, tarasy i fasady.

Proporcje mieszania

4,25-4,75 l wody : 25 kg Sopro FL przy fugowaniu podłóg 
4,00-4,50 l wody : 25 kg Sopro FL przy fugowaniu ścian
0,85-0,95 l wody :   5 kg Sopro FL przy fugowaniu podłóg
0,80-0,90 l wody :   5 kg Sopro FL przy fugowaniu ścian

Czas dojrzewania 3–5 minut

Czas użycia 
Ok. 30-40 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie 
ze świeżą zaprawą

Możliwość chodzenia Po ok. 2 godzinach

Możliwość obciążania  Po ok. 12 godzinach

Dane czasowe 
Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe tempe-
ratury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe

Temperatura 

stosowania 
Od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze) 

Szerokość spoiny 2 – 20 mm

Zużycie Ok. 2,0-2,5 kg/m2 przy płytkach o formacie 11,5x24 cm lub 20x20 cm i szerokości spoiny ok. 10 mm

Narzędzia Mieszadło śrubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, gąbka i zestaw rolkowy do zmywania.

Czyszczenie narzędzi Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy 

Składowanie W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji. 

Opakowania Worek 25 kg

Systemy chemii budowlanej

www.sopro.pl



Właściwości
Fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL jest elastyczną, zawierającą tras, cementową i szybkowiążącą zaprawą 
fugową do spoin o szerokości 2-20 mm. Dzięki przyspieszonemu tężeniu, właściwości dopasowania się do szczeliny 
oraz optymalnemu zachowaniu się podczas zmywania wskazana jest do płytek i płyt słabo chłonnych.   
Fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL przy fugowaniu, przeprowadzonym fachowo i ze znajomością przedmio-
tu utwardza się bez powstawania rys i umożliwia szybkie użycie ułożonej i zafugowanej okładziny.

Przygotowanie 
podłoża

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej należy wyskrobać i dokładnie oczyścić. Zaprawa klejowa, 
przed wypełnieniem spoin, powinna związać

Sposób użycia
Do czystego naczynia wlać ok. 4,25-4,75 l wody przy 25 kg worku zaprawy lub 0,85-0,95 l przy 5 kg opakowaniu 
zaprawy (przy spoinowaniu powierzchni ściennych udział wody odpowiednio zredukować), następnie dozować za-
prawę Sopro FL i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszadła aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, 
konsystencji. Dla uzyskania większej jednorodności materiału, najpierw konsystencja powinna być nieco gęstsza, 
następnie należy ją rozcieńczyć do właściwej do obróbki przez dodanie wody. Po upływie czasu dojrzewania, 3- 5 
minutach, ponownie dokładnie wymieszać.
Świeżą zaprawę fugową Sopro FL wprowadzić do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilżonej wodą w zależności 
od grubości i chłonności płytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskając, tak aby dokładnie wypełnić cały 
jej przekrój. Nie obsypywać suchą zaprawą fugową. 
Po odpowiednim czasie zafugowaną okładzinę z płytek zmyć do czysta, po przekątnej do siatki spoin, bez wymy-
wania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje się przez to wygładzona i zagęszczona. Podczas procesu 
utwardzania spoinę ewentualnie zwilżyć czystą wodą.
Wskazówka: 
Przy ceramicznych materiałach okładzinowych o profilowanych, szorstkich i nie szkliwionych powierzchniach, jak 
i w przypadku polerowanych gresów, które na powierzchni posiadają zróżnicowanej wielkości mikropory, zalecane 
jest zwilżenie okładziny i przeprowadzenie próbnego fugowania dla sprawdzenia możliwości zmycia pozostałości 
cementu i pigmentów. Przy zmywaniu, wodę często wymieniać. 
Świeże spoiny należy chronić przed szkodliwym dla procesu utwardzania wpływem wysokiej temperatury, wiatru, 
deszczu lub mrozu. 
Przebieg wiązania i intensywność barwy twardniejącej zaprawy w istotny sposób uzależniony jest od równomier-
nego nawilżenia podczas procesu wiązania. Szczególnie mocno chłonne elementy budowlane, jak i tradycyjne za-
prawy grubowarstwowe, zastosowane pod ceramicznymi materiałami okładzinowymi, mogą prowadzić do zmiany 
odcienia zaprawy fugowej, który jednak w ciągu trwania procesu wysychania może się wyrównać. 
Dla zapewnienia uzyskania równomiernej barwy, zwłaszcza w przypadku silnych pigmentów i ciemnych kolorów 
zapraw fugowych, należy dokładnie przestrzegać podanej ilości wody, materiał dokładnie wymieszać, a także prze-
strzegać czasu dojrzewania. Przy zmywaniu  należy stosować możliwie najmniejszą ilość wody, wodę często wymie-
niać i nie pozostawiać jej na powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko późniejszego powstawania 
wykwitów i wzmaga intensywność barwy na powierzchni spoiny.  
Nie płukane, farbujące piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujące substancje z przylegających materiałów 
budowlanych mogą powodować powstawanie plam. 
Środowiska kwasowe, w zależności od stopnia koncentracji, mogą prowadzić do naruszenia i zniszczenia cemento-
wej zaprawy fugowej. Z tego powodu, przy użyciu kwasowych środków czyszczących należy dokładnie przestrzegać 
stosowania instrukcji producenta. Przed zastosowaniem kwasowego środka czyszczącego, powierzchnię dokładnie 
nawilżyć wodą.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 
Znak:  Xi - produkt drażniący 
Składniki niebezpieczne: cement portlandzki
Zwroty zagrożenia: (zwroty R)

R 37/38  Działa drażniąco na drogi odde-
chowe i skórę

R 41  ryzyko poważnego uszkodze-
nia oczu

Zwroty bezpieczeństwa (zwroty S)

S 2 chronić przed dziećmi
S 22 nie wdychać pyłu 
S 24/25  unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26  zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięg-

nąć porady lekarza
S 37/39  nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę  

twarzy
S 46  w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza  

- pokaż opakowanie lub etykietę
Inne napisy:  Zawiera cement. Z wodą/wilgocią tworzy związek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego nale-

ży chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie opłukać wodą. W przypadku kontak-
tu z oczami dokładnie opłukać wodą i skonsultować się z lekarzem. 

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc 
do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania . Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum

ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 22
fax 0/22 335 23 23

Sprzedaż Południe

ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo Techniczne

Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Rybnik tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91
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