
Nr kat.

867
Sopro PFA 867 
Pflaster-Fughilfe 

Środek ułatwiający zmywanie  
fug do kostki brukowej 
Rozpuszczalny w wodzie, silnie alkaliczny, płynny preparat do przejściowej impregnacji 
(hydrofobizacji) chłonnych płyt i kostki brukowej z kamienia naturalnego i betonu.

■   Ułatwia zmywanie zaprawy fugowej 

■   Na ściany i podłogi

■   W pomieszczeniach i na zewnątrz

■   Do nakładania metodą malowania lub natrysku

■   Oszczędny w zużyciu 

Zastosowanie
Preparat Sopro PFA 867 stosowany jest do impregnacji chłonnych płyt i kostki brukowej z kamienia naturalnego i be-
tonu w celu ułatwienia zmywania z powierzchni tych okładzin cementowych i wiązanych żywicą zapraw fugowych. 

Do stosowania w pomieszczeniach i obszarach zewnętrznych.

Kolor Płynny przezroczysty, bezbarwny

Czas schnięcia 
Przed fugowaniem przestrzegać czasu schnięcia, tzn. odczekać ok. 12 godzin; ewentualnie czekać tak długo, aż 
preparat Sopro PFA 867 wyschnie 

Wartość pH Ok. 12 

Temperatura 
stosowania 

Od +5 oC do +25 oC 

Zużycie 1 l wystarcza na 5-15 m2 (0,2-0,06 l/m2) w zależności od chłonności kostki brukowej  

Narzędzia Wałek, pędzel, urządzenie natryskowe  

Czyszczenie narzędzi Wodą, po zakończeniu pracy  

Składowanie 
W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, nie narażonym na przemarzanie pomieszczeniu, 3 lata 
od daty produkcji. 

Opakowania Kanister 10 l, kanister 5 l, butelka 1 l



Właściwości
Preparat Sopro PFA 867 jest wodnym, wysoko alkalicznym produktem do przejściowej impregnacji (hydrofobizacji) 
chłonnych kostek brukowych. Zaimpregnowane powierzchnie dają się łatwiej fugować i zmywać.

Sposób użycia
Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej Sopro PFA 867 nanieść równomiernie, bez rozcieńczenia, wał-
kiem lub szerokim pędzlem na czystą i suchą powierzchnię. Należy unikać nierównomiernego nakładania preparatu, 
ponieważ może to doprowadzić do powstawania przebarwień. W przypadku silnie chłonnych podłoży zalecane jest 
nakładanie produktu metodą natrysku. Nanieść tylko taką ilość preparatu, jaka zostanie wchłonięta przez obrabianą 
powierzchnię. W przypadku polerowanych lub nisko chłonnych okładzinowych materiałów budowlanych nadmiar 
impregnatu usunąć po ok. 10 minutach. Nie należy dopuścić do jego wyschnięcia. 

Przed fugowaniem należy przestrzegać czasu schnięcia, tzn. należy odczekać ok. 12 godzin; ewentualnie należy 
czekać tak długo, aż preparat Sopro PFA 867 wyschnie.
Dla ustalenia przydatności preparatu do użycia na obrabianej powierzchni zalecane jest wykonanie próby.

Uwaga 
Z powodu specyficznych właściwości produktu, przy nierównomiernym i zbyt obfitym nakładaniu, może dojść do 
powstania trwałych plam i do zszarzenia powierzchni. 
Powierzchnie wrażliwe na oddziaływanie alkaliów jak drewno, linoleum, szkło itp. należy chronić przed działaniem 
preparatu. Jego krople natychmiast wytrzeć.  

Składowanie 
odpadów 

Odpady lub resztki produktu przekazać do uprawnionego odbiorcy produktów niebezpiecznych. Nie usuwać razem 
z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Dokładnie opróżnione opakowania należy przekazać do 
uprawnionego odbiorcy odpadów. Opróżnione z pozostałości produktu opakowania mogą być oddane do recyklin-
gu. Opakowania z pozostałościami produktu muszą być utylizowane tak jak produkt.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 
Znak: Xi - preparat drażniący 
Składniki niebezpieczne: krzemian potasu  
Zwroty zagrożenia: (zwroty R)
R 36/38 działa drażniąco na oczy i skórę
Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)
S 1/2 przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 28 zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
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:  brak

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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