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Prehľad katalógu

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.

Prosím, dbajte na podmienky zapožičania sila 
uvedené v katalógu.

Výmena alebo vrátanie zásadne nie sú možné.

Omyly, ako aj prípadné chyby tlače a sadzby vyhradené.
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 Tovar nie je na sklade, výrobok dostupný na  
objednávku s lehotou dodania.
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Izdelek Kratka 
oznaka

Stran

Abdicht-Set ADS 630 57

Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB® 640 67

Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB®+ 639 67

Abwaschpad fein weiß 85

Abwaschpad grob blau 85

AcrylDichtstoff 38

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 129 69

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 130 69

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 131 69

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 132 69

AEB® Boden- / Wandmanschette AEB® 133 69

AEB® Bodenmanschette AEB® 645 69

AEB® Dichtband AEB® 641 68

AEB® Dichtecke außen AEB® 643 68

AEB® Dichtecke innen AEB® 642 68

AEB® Höhen-Passstück links AEB® 176 69

AEB® Höhen-Passstück rechts AEB® 177 69

AEB® Wandmanschette AEB® 112 69

AEB® HD Abdichtungs- und EntkoppelungsBahn AEB® HD 958 70

AEB® HD Dichtband AEB® HD 1161 71

AEB® HD Dichtecke außen AEB® HD 1163 71

AEB® HD Dichtecke innen AEB® HD 1162 71

AEB® HD Dichtmanschette 10 - 18 mm AEB® HD 1164 71

AEB® HD Dichtmanschette 18 - 25 mm AEB® HD 1165 71

Anmischeimer 30 Liter 80

Armierung AR 562 74

AusgleichsMörtel flex. & schn. m. Trass AMT 466 50

AusgleichsMörtel schnell mit Trass AMT 468 50

Baueimer 18 Liter 80

Bio-Intensiv-Reiniger BR 711 78

Brillant® PerlFuge 1 - 10 mm 27

Classic plus SC 808 12

DesignFuge Flex DF 10® 24/25

DesignFugenEpoxi DFX 33

Diamant Handschleifer Set 84

Dichtband DB 438 61

Dichtecke DE 61

Dichtmanschette Boden DMB 091 62

Dichtmanschette Wand Flex DWF 089 61

DichtSchlämme Flex 1-K DSF® 523 59

DichtSchlämme Flex 1-K RS DSF® RS 623 60

DichtSchlämme Flex 2-K DSF® 423 59

DrainageMatte DRM 653 73

Druckluftspritzpistole 84

Druckpumpzerstäuber 82

DünnBettEpoxi DBE 500 18

Epoxi-Abwaschhilfe EAH 547 34

Epoxi-Grundierung EPG 1522 54
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Izdelek Kratka 
oznaka

Stran

Epoxi-Schleierentferner ESE 548 34

Fixier-Band 74

FlächenDicht flexibel FDF 525 57

FlächenDicht flexibel KontrastMittel FDF-KM 027 57

FlexDichtBand FDB 524 62

FlexDispersion FD 447 55

FlexFuge plus FL plus 28

Flexfuge schnell FL 526 30

FliesenDämmPlatte FDP 558 72

FliesenFest extra FF 450 12

Fliesenwaschset komplett 81

FließSpachtel 15 plus FS 15® plus 45

FließSpachtel Hybrid FSH 561 48

Fugenbreit mit Trass MFT 532 30

FugenEpoxi FEP 31

FugenFrisch FUF 39

Glättmittel GM 026 38

Glitter 24

Großformat-Nivelliersystem 82

Grundierung GD 749 53

Grundreiniger GR 701 78

Haftemulsion HE 449 52

HaftPrimer S HPS 673 52

HaftSchlämme Flex HSF 748 53

Höhenmesspunkt-Nivellierpin 47/84

KeramikSilicon 36

Kristallquarzsand KQS 607 64

KurzflorRolle 85

megaFlex S2 MEG 665 17

megaFlex TX MEG 667 17

MeisterFuge mit Colorstat® MFs 31

Messeimer 10 Liter 80

MG-Flex® 669 13

MittelBettmörtel Trass flexibel MB 414 16

MultiFlexKleber eXtra Light FKM® XL 6

MultiFlexKleber Silver FKM® Silver 7

MultiGrund MGR 637 54

Naturstein-Farbvertiefer NFV 705 79

Naturstein-Fleckstopp NFS 704 79

ObjektFließSpachtel OFS 543 48

Padbrett mit Klettverschluss 85

PE-Rundschnur 34

PU-FlächenDicht PU-FD 63

PU-FlächenDicht KontrastFarbe PU-FD KF 572 63

PU-Kleber PUK 503 18

Quarzsand fein QS 507 64

Quarzsand grob QS 511 64

QuattroTec Dichtstoff matt 37
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Izdelek Kratka 
oznaka

Stran

Racofix® Montagekleber RMK 818 68

RandDämmStreifen RDS 960 75

Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel 44

Renovier- & AusgleichsMörtel RAM 3® 49

RissHarz RH 646 51

SanitärSilicon 35

Saphir® 5 PerlFuge 26

SchnittSchutzBand SB 113 39/62

Schüttelharz SH 649 51

Schwabbelstange 83

Silikonabzieher 83

SiliconKartuschenPresse Pro SKP 310 Pro 83

Sopro´s No.1 Classic 9

Sopro´s No.1 schnell S1 555 10

Sopro´s No.1 Silver 9

Sopro´s No.1 weiss 11

Soprodur® 51

SoproDur® FugenDicht hochfest HF-D 817 37

Spezialfugscheibe für Epoxi 85

SteinKleber grau flexibel 15

SteinKleber weiss flexibel 15

TitecFuge® plus TF+ 29

Trittschall- & EntkopplungsBahn 3 mm TEB 664 75

TrittschallDämmPlatte TDP 565 73

TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 58

Universal-Handschwamm 81

VarioFlex® XL 413 14

VarioFlex® Silver 419 14

VarioFließspachtel VS 582 47

Viskose-Schwamm 85

WannenDichtBand WDB 811 65

WannenDichtEcke WDE 812 66

WannenDicht-Multiecke WDM 813 66

WannenDicht-Schallschutz WDS 814 66

Wiederaufnahme- & EntkoppelungsVlies WEV 579 74

Zementschleier-Entferner Außen ZA 703 79

Zementschleier-Entferner Innen ZE 718 78
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Abecedný zoznam výrobkov
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Izdelek Kratka 
oznaka

Stran
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Für Ihre NotizenPoznámky
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Technológia obkladania



Extrémne výdatné, cementové flexibilné lepidlo so zníženou prašnosťou, extra ľahké  
a multifunkčné, C2 TE S1 podľa normy EN 12 004, s vysokým zošľachtením plastom.  
Na prípravu a kladenie keramickej podlahovej krytiny a obkladov stien, ako aj obkladov z 
opracovaného kameňa citlivých na zmenu farby. Najmä na veľkoformátovú jemnú 
kameninu (len v interiéri) určenú na steny a podlahu.  Na balkóny a terasy. 
Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. Veľmi jemná, krémová 
konzistencia pri spracúvaní.  

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l T: vysoká odolnosť vďaka špeciálnemu spevneniu vláknami
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Extra odolnosť pre veľkoformátové dlažby 
l Extra ľahké a extra výdatné
l So zníženou prašnosťou
l Výdatnejšie až o 60 % 1)

l Univerzálne použitie:  
tenké, tekuté, stredné lôžko; 
možnosť tmelenia až do 10 mm hrúbky vrstvy

l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

231444 44,91 2,994 Vrece s rúčkou 15 kg 1 ks 630 kg cca 0,7 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

FKM® XL
Multi flex, extra ľahké C2TES1 red.praš-
nosť „easy to open“

   EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 TTEE SS11

   

Staub-

reduziert

HÖHERE

ERGIE BIG KEIT
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nnbett         Fließbett

Spachteln        Mittelb
et

tRezepturRezepturRezeptur
in4   14   14   1
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Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

1) ako klasická malta na tenké lôžko Sopro 
bez ľahkých kamenív

FKM® XL
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Výdatné, cementové, striebrosivé, rýchlo tvrdnúce, multifunkčné flexibilné 
lepidlo, C2 FT S1 podľa normy EN 12004, s vysokým zošľachtením plastom a originálnym 
trasom. Na prípravu a kladenie keramickej podlahovej krytiny a obkladov stien, najmä  
na svetlé obklady z opracovaného kameňa citlivé na zmenu farbu.  
Na veľkoformátovú jemnú kameninu určenú na steny a podlahu. Na balkóny a terasy. 
Vhodné na nástenné a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. Veľmi jemná, krémová 
a napriek tomu odolná konzistencia spracovania. So známou technológiou 4-v-1. 
Ideálne na stavby s pevne stanoveným termínom ukončenia vďaka rýchlemu 
vytvrdzovaniu.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm2

l F: rýchla adhézna pevnosť ≥ 0,5 N/mm2 po 6 hodinách
l T: vysoká odolnosť vďaka špeciálnemu spevneniu vláknami
l S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 2 hodinách
l Extra odolnosť pri kladení prírodného kameňa
l Striebrosivá malta aj na svetlé alebo translucentné 
 druhy prírodného kameňa
l Na dlažbu impregnovanú syntetickými živicami, ktorá sa môže deformovať
l Univerzálne použitie:  

tenké, tekuté, stredné lôžko; 
možnosť tmelenia až do 20 mm hrúbky vrstvy

l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

231600 63,60 2,544 Vrece 25 kg 1 ks 600 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

Systemkomponente

FKM® Silver
Multifunkčné flexibilné lepidlo  
striebrosivé

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FT S1
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SZ-T    

Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

FKM® Silver
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Striebrosivý vzhľad

Ideálne na veľké formáty 
a prírodný opracovaný kameň

Krémová konzistencia, stabilné 
parametre spracovania

Dlhá doba lepivosti, 
rýchle vytvrdzovanie

              Sopro’s No.1 Silver

Jednoducho jedinečné!
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No.1 Silver Sopro´s No.1 Silver
C2 FTE S1 strieborné  

 
   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FTE S1

   

original

natürlich

TTrassrass
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Striebrosivé, cementové, rýchlotvrdnúce flexibilné lepidlo obohatené o veľké množ-
stvo plastu. C2 FTE S1 podľa normy EN 12004. Multifunkčné vďaka receptúre 4-v-1:  
Na tenké, tekuté, stredné lôžko a konzistencia na tmelenie. Dlhá doba lepivosti a napriek 
tomu rýchle vytvrdzovanie, preto je ideálne na kladenie veľkoformátovej jemnej 
kameniny a dlažby citlivej na deformácie. Optimálne vhodné na svetlý,  
translucentný opracovaný kameň. S vysokým kryštalickým viazaním vody a  
originálnym trasom. Na kladenie keramických nástenných a podlahových krytín, aj na 
vyhrievaných podkladoch a kompozitných izoláciách. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l F: rýchla adhézna pevnosť ≥ 0,5 N/ mm² po 6 hodinách
l T: vysoká odolnosť vďaka špeciálnemu spevneniu vláknami
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Dlhý čas spracovateľnosti: čas spracovateľnosti 45 – 60 minút
l Rýchla pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách
l Optimálne parametre spracovania
l Striebrosivá farba malty
l Ideálne na svetlý, translucentný opracovaný kameň
l Na dlažbu zo syntetickej živice, ktorá sa môže deformovať
l Mimoriadne vhodné na veľké formáty
l Vysoké kryštalické viazanie vody
l Univerzálne použitie: tenké, tekuté, 

stredné lôžko; možnosť tmelenia až do 10 mm hrúbky vrstvy
l Vysoká výdatnosť
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

NOVÉ

Malta na tenké lôžko so zníženou prašnosťou, sivá, cementová, dodatočne zošľachtená 
plastom, C2 TE podľa normy EN 12004 na prípravu a kladenie keramických obkladových sta-
vebných materiálov, aj pod vodou. Veľmi vysoká bezpečnosť a vynikajúce vlastnosti spraco-
vania. 

l Interiér a exteriér
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm2

l T: vysoká odolnosť
l E: dlhá doba lepivosti
l Extrémne vysoká odolnosť
l Vhodné na podlahové kúrenie bez dodatočného zošľachťovania
l Vhodné na jemnú kameninu bez dodatočného zošľachťovania 
l S pravým trasom
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230057 27,82 1,113 Vrece 25 kg 42 ks 1 050 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

Sopro‘s No.1 Classic
C2 TE- redukovaná prašnosť 

   EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 TTEE

   

Staub-

reduziert

original

natürlich

TTrassrass
   

se
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rm

   

Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

No.1 Classic

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230005 59,57 2,383 Vrece 25 kg 1 ks 600 kg ca. 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230006 21,08 4,216 Sáčok 5 kg 1 ks 1.000 kg
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Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Cementové, sivé, rýchlo tvrdnúce flexibilné lepidlo, C2 FTE S1 podľa normy EN 12004 
na prípravu a kladenie keramických obkladov a dlaždíc. Ideálne na kladenie veľkoformá-
tových dlažieb (do 300 x 100 cm!, len v interiéri), aj s rektifikovanými okrajmi. Mimo-
riadne vhodné na jemnú kameninu. Vhodné na steny a podlahy, na vyhrievané podklady  
a na kompozitné izolácie.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm2

l F: rýchla adhézna pevnosť
l T: vysoká odolnosť vďaka spevneniu vláknami
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S1: ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Aplikačná doba: cca 30 minút
l Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Sopro’s No.1 S1 555  
rýchlotvrdnúce
C2 FTE  S1 - rýchlotvrdnúce

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FTE S1
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rmSystemkomponente

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

No.1 schnell S1 555

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230039 58,75 2,350 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,3 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230051 14,30 2,859 Sáčok 5 kg 1 ks 1 000 kg
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Cementové, biele flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa normy EN 12004, s vysokým 
zošľachtením plastom na prípravu a kladenie keramických obkladov a dlaždíc, ako aj obkla-
dačiek z opracovaného kameňa. Ideálne na kladenie a škárovanie sklenej moza-
iky, zošľachtené flexibilnou disperziou Sopro aj na kladenie sklenej mozaiky v mokrom pro-
stredí a pod vodou. Mimoriadne vhodné na jemnú kameninu, na plavárňach a pri násten-
ných a podlahových kúreniach. Vhodné na kompozitné 
izolácie. Pridaním flexibilnej disperzii Sopro môžete zvýšiť deformáciu (> 5 mm).

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l T: vysoká odolnosť vďaka spevneniu vláknami
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Biele flexibilné lepidlo na svetlé a translucentné dlažby
l Mimoriadne vhodné na sklenú mozaiku
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230048 53,40 2,136 Vrece 25 kg 1 ks 600 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230038 16,24 3,248 Vrecko 5 kg 1 ks 1 000 kg

Sopro’s No.1 biele
C2 TE S1 biele, vhodné na mozaiky

   EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 TTEE SS11

   

se
hr emissionsa

rm

   

   

Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

No.1 weiss
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Cementové flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa normy EN 12 004, vysoko výdatné a vyni-
kajúce vlastnosti spracovania, na prípravu a kladenie keramických obkladačiek a  
dlaždíc, aj pod vodou, napr. v bazénoch a cisternách na úžitkovú vodu. Vhodné na nástenné 
a podlahové kúrenie a kompozitné izolácie, ako aj na jemnú kameninu.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l T: vysoká odolnosť
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S1: ohybnosť ≥ 2,5 mm
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Cementové flexibilné lepidlo na obkladačky, C2 TE podľa normy EN 12 004, s dobrými 
vlastnosťami spracovania a vysokou odolnosťou, na prípravu a kladenie keramických obkla-
dačiek a dlažieb, ako aj jemné kamenivo. Vhodné na podlahové kúrenie a kompozitné izolá-
cie. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l T: vysoká odolnosť
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba
cca 1,2 kg/m²

pri hrúbke 1 mm230034 20,68 0,827 Vrece 25 kg 42 ks 1 050 kg

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230450 32,98 1,319 Vrece 25 kg 42 ks 1 050 kg cca 1,1 kg/m²
pri hrúbke 1 mm389450 7,85 1,570 Sáčok 5 kg 1 ks 1 000 kg

FliesenFest extra
C2 TE S1 na objekty

   EN 12 004
Ge

prüft nach

CC22 TTEE SS11

   

se
hr emissionsa

rm
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Classic plus
Lepidlo C2 TE

   EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 TTEE
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hr emissionsa
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Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

FF 450

SC 808
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Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Jednozložková, cementová, vysoko flexibilná malta na tenké lôžko, C2 TE S2 podľa 
normy EN 12 004, na mimoriadne bezpečné kladenie dlažby z jemného kameniva, betónu  
a opracovaného kameňa. Na čerstvé, nevyhrievané cementové potery (obkladačky 
a dlaždice ≤ 60 cm)1, na nástenné a podlahové kúrenie, ako aj duté podlahy a suché 
potery vďaka účinku matice malty so znižovaním napätia a tlmením kročajového hluku. 
Veľmi dobré vlastnosti spracovania a odolnosť. Vhodné ako špeciálne lepidlo na celý 
rad podkladov s možnosťou deformácie1).

l Interiér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l T: vysoká odolnosť vďaka spevneniu vláknami
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S2: Ohybnosť ≥ 5 mm
l Extrémna výdatnosť: o cca 30 %
l Účinok znižujúci napätie a kročajový hluk
l Mimoriadne vhodné na lepenie dosiek na oddelenie,  

izoláciu a zníženie kročajového hluku Sopro
l Vysoko flexibilné
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ PG Spotreba

230669 50,91 3,394 Vrece 15 kg 1 ks 750 kg cca 0,9 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

MikroGum®  
Flexkleber S2
MicroGum Flexkleber S2 -na nepevné 
povrchy

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TES2
   

S2
-Kleber

Hoch flexibel

 

MicroGum®-
 Technologie

1) Poraďte sa s odborníkom na aplikáciu.

MG-Flex® 669
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Cementové, vysoko flexibilné lepidlo na tenké, stredné a tekuté lôžko, C2 E S1 podľa 
normy EN 12004, špeciálne na kladenie obkladačiek na podlahu. Mimoriadne vhodné  
na kladenie veľkoformátových keramických obkladačiek a dlaždíc. Na podlahy 
 s vysokým zaťažením v interiéroch a exteriéroch. Vhodné na podlahové kúrenie a kompo-
zitné izolácie. Konzistencia malty je variabilne nastaviteľná vďaka receptúre 3-v-1. Jemná 
konzistencia a optimálne deformačné vlastnosti vďaka zošľachteniu plastom a spevneniu 
vláknami.

l Interiér a exteriér, podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Dlhá doba spracovateľnosti: Čas spracovateľnosti: cca 2 hodiny
l Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 8 – 10 hodinách alebo po vytvrdnutí 

malty; počítajte s rozložením záťaže na podlahe 
l Špeciálne na kladenie obkladačiek na podlahu
l Mimoriadne vhodné na veľké formáty 
l Receptúra 3-v-1: kladenie do tenkého, stredného, tekutého lôžka
l Optimálne vlastnosti spracovania
l Jemná konzistencia malty
l Vysoká výdatnosť
l Veľmi dobrá kontaktná priľnavosť
l Vysoko flexibilné vďaka zošľachteniu plastom a spevneniu vláknami
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8
l Odporúča inštitút Sentinel Haus

VarioFlex® XL
VarioFlex® - C2E S1 na balkóny a terasy

   EN 12 004
Ge

prüft nach

CC22 EE S1S1

   

Staub-

reduziert

D
ün

nbett          Fließbett

Mittelbett

3   1in
RezepturRezeptur

   

se
hr emissionsa

rm

Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

VarioFlex® XL 413

1) Atest sa spracúva.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230413 39,07 1,563 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

Cementové, striebrosivé, rýchlo tvrdnúce a flexibilné lepidlo na tenké, stredné 
a tekuté lôžko, C2 EF S1 podľa normy EN 12 004. Na kladenie keramických podlahových 
krytín, najmä na svetlé obkladačky, ktoré sa môžu deformovať a prírodný 
opracovaný kameň, ako aj veľké formáty. Veľmi jemná, krémová konzistencia  
na optimálne kladenie podlahových krytín. Vhodné na podlahové kúrenie a kompozitné 
izolácie. Ideálne na rýchly postup výstavby na stavbách s pevne staNOVÉným  
termínom ukončenia. Vysoká bezpečnosť vďaka sýtemu nánosu na zadnej strane  
a kontaktnej priľnavosti, ako aj rýchlemu kryštalickému viazaniu vody. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l F: rýchla adhézna pevnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
l S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
l Receptúra 3-v-1: Kladenie do tenkého, stredného, tekutého lôžka
l Najmä na veľkoformátové obkladačky z jemného kameniva
l Vynikajúco sa hodí na nivelačný systém na obkladačky Sopro
l Striebrosivá malta aj na svetlé alebo translucentné druhy opracovaného 

kameňa
l Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8 

VarioFlex® Silver

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 EF S1

   

original

natürlich

TTrassrass
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3   1in
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Systemkomponente

VarioFlex® Silver 419

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230419 52,37 2,095 Vrece 25 kg 1 ks 600 kg cca 1,3 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.14 Technológia  
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Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Biela, cementová, rýchlo tvrdnúca, flexibilná malta na stredné lôžko na hrúbku 
lôžka od 5 do 15 mm na prípravu a kladenie rovnako hrubých platní z opracovaného 
kameňa, platní z prírodného kameňa Solnhofer, jurského mramoru, obkladačiek z prírod-
ného kameňa, aj pod vodou. Veľmi vysoká bezpečnosť voči zmene farby vďaka 4-násobnej 
bezpečnosti TRAS-BIELE-RÝCHLE-FLEXIBILNÉ

l Rýchle
l Interiér a exteriér, podlahy
l S vysokým podielom trasu
l Vhodné na podlahové kúrenie bez dodatočného zošľachťovania
l Doba spracovateľnosti: cca 1,5 hodiny
l Pochôdznosť: po cca 1 dni
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230105 38,98 1,559 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

SteinKleber weiss 
Biele flexibilné lepidlo na kameň

original

natürlich

TTrassrass
      EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 FTFT
H

O
HE
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Schnell
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SteinKleber weiss

* Spĺňa požiadavky v súlade s normou EN 
12004 s použitím ozubenia s 10 zubmi.

*

*

Sivá, cementová, flexibilná malta na stredné lôžko s obsahom trasu na klade-
nie dlažbového kameňa a platní z betónu a opracovaného kameňa. 

l Hrúbka maltového lôžka 5 – 20 mm
l Interiér a exteriér
l Zošľachtené syntetickou živicou
l Doba spracovateľnosti: cca 3 hodiny
l Pochôdznosť: po cca 24 hodinách
l S pravým trasom
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230103 sivá 25,13 1,005 Vrece 25 kg 42 ks 1 050 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

SteinKleber grau 
Sivé flexibilné lepidlo na kameň

original

natürlich

TTrassrass
      EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 FTFT

   

SteinKleber grau

* Spĺňa požiadavky v súlade s normou EN 
12004 s použitím ozubenia s 10 zubmi.

15

1. Lepenie obkladov

1.
 Le

pe
ni

e 
ob

kl
ad

ov



Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Cementová, flexibilná, malta na stredné lôžko s obsahom trasu, C2 TE v súlade  
s normou EN 12004, na hrúbku maltového lôžka 5 – 20 mm. Na prípravu a kladenie obkla-
dačiek a dlaždíc, cotto, opracovaného kameňa, umelého kameňa a jemného kameniva. 
Mimoriadne vhodná na veľkoformátové dlažby, kladenie na staré obkladačky a  
na podlahové kúrenie. 
S pravým trasom na zníženie rizika zmeny farby a eflorescencie.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l S vysokým pretvorením
l Na vyškárovanie nerovností do 20 mm
l Jednoduchá aplikácia
l Hrúbka vrstvy 5 – 20 mm
l Pochôdznosť: po cca 1 dni
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230101 49,30 1,972 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

MittelBettmörtel 
Trass flexibel
Strednovrstvové flexibilné lepidlo

original

natürlich

TTrassrass
      EN 12 004

Ge
prüft nach

CC22 TTEE

   

MB 414

*

* Spĺňa požiadavky v súlade s normou EN 
12004 s použitím ozubenia s 10 zubmi.
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Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom.

Dvojzložková, cementová, vysoko flexibilná, vodotesná (testovaná podľa PG-AIV-F) 
malta na tekuté lôžko, C2 E S2 podľa normy EN 12 004, na mimoriadne bezpečné kladenie 
dlažby z jemného kameniva, betónu a opracovaného kameňa. Na čerstvých, nevyhrieva-
ných cementových poteroch (obkladačky a dlaždice s dĺžkou hrany ≤ 60 cm) 1), ako aj 
podlahovom kúrení vďaka účinku matice malty znižujúcemu napätie. Ideálna na balkóny  
a terasy. Veľmi vysoká odolnosť voči zmydelňovaniu a flexibilita. Vysoká a trvalá  
mrazuvzdornosť vďaka veľmi nízkej absorpcii vody a vodotesnosti. V systéme schválené  
na použitie pri stavbe lodí.

l Interiér a exteriér, podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
l E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
l S2: Ohybnosť ≥ 5 mm
l Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 12 hodinách
l Vodotesný maltový systém
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Dvojzložkové, cementové, rýchlo tvrdnúce, vysoko flexibilné, odolné lepidlo  
na obkladačky, C2 FT S2 podľa normy EN 12 004. Na prípravu a kladenie kameniva, jemného 
kameniva, betónových dlaždíc a dlaždíc z opracovaného kameňa. Na čerstvých betóno-
vých podkladoch a čerstvých nevyhrievaných cementových poteroch (obkla-
dačky a dlaždice s dĺžkou hrany ≤ 60 cm) 1), ako aj podlahovom kúrení vďaka účinku matice 
malty znižujúcemu napätie. Mimoriadne vhodné na aplikáciu v exteriéri, napr. na balkó-
noch a terasách a pri zvýšených požiadavkách na flexibilitu maltového systému.  
Na fasády, schody a plavárne. Veľmi vysoká odolnosť voči zmydelňovaniu a flexibi-
lita. Vysoká a trvalá mrazuvzdornosť vďaka veľmi nízkej absorpcii vody. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l C2: Adhézna pevnosť ≥1,0 N/mm²
l F: rýchla adhézna pevnosť ≥0,5 N/mm² po 6 hodinách
l T: vysoká odolnosť vďaka spevneniu vláknami
l S2: Ohybnosť ≥5 mm
l Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách
l Spĺňa požiadavky na kvalitu pokladacej malty v zmysle informačného 

hárku „Keramika na fasády“ 
SPV (švajčiarska organizácia Schweizerischer Plattenverband)  

l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha VXII

Sopro megaFlex TX Silver
C2 FTE S2 dvojzložkové lepidlo, strieborné

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FTES2
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Großformate

XXL
PlattenPlatten
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megaFlex S2 turbo Silver
C2 E S2 na čerstvé cementové potery

   EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S2
   

S2
-Kleber

Hoch flexibel

Systemkomponente

Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ PG Spotreba

230673 54,62 2,185 25 kg vrece 1 ks 1 000 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230674 62,09 7,305 Kanister 8,5 kg 1 ks 510 kg

Mix cena 3,484 Vrece + Kanister 33,5 kg

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ PG Spotreba

230671 42,52 1,701 25 kg vrece 1 ks 1 000 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230674 62,09 7,305 Kanister 8,5 kg 1 ks 510 kg

Mix cena 3,123 Vrece + Kanister 33,5 kg

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

MEG 667

MEG 665

1) Poraďte sa s odborníkom na aplikáciu.

NOVÉ

NOVÉ
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Pozri maticu použitia lepidla 
na obkladačky a prírodný kameň na stranách 20 – 23.

Dvojzložkové, svetlé polyuretánové lepidlo s reaktívnou živicou, R2 T podľa normy 
EN 12004, na prípravu a kladenie keramických obkladov a dlaždíc, betónových dlaždíc  
a dlaždíc z opracovaného kameňa, na dlažbu impregnovanú syntetickými živicami, najmä 
na drevené a sadrokartónové stavebné materiály a kovy. Vhodné na nástenné a podlahové 
kúrenie. Na zvýšené nároky na adhéznu pevnosť v ťahu a adhéznu pevnosť  
v strihu, elastickosť a vodotesnosť na kritických podkladoch. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Vysoko flexibilné a veľká lepiaca sila
l Na kovových a drevených materiáloch
l Doba spracovateľnosti: cca 45 minút
l Mimoriadne vhodné na materiály, ktoré sa môžu deformovať 
l V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí
l Len na priemyselné použitie

PU-lepidlo
PU-lepidlo- na kovové povrchy,  
agr.prostr. 100°C

   EN 12 004

Ge
prüft nach

RR22 TT

   

   

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ PG Spotreba

230350 109,50 21,900 Vedro, 5 kg 1 ks 300 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230351 96,42 32,140 Vedro, 3 kg 1 ks 360 kg

PUK 503

Dvojzložkové epoxidové lepidlo, R2 T podľa normy EN 12004, na prípravu a kladenie 
keramických obkladov a dlaždíc. Pri vystavení vplyvom agresívnej vody, chemiká-
lií, kyselín, prírodným tukom, vysokému tlaku a vymieľaniu;  
v bazénoch, priemyselných a komerčných priestoroch. Vhodné na nástenné a podlahové 
kúrenie a kompozitné izolácie.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Zóny pod vodou
l Doba spracovateľnosti: cca 90 minút
l Na kritické podklady a pri zvýšenom 

zaťažení pri používaní
l Len na priemyselné použitie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ PG Spotreba

230330 84,79 16,958 Vedro, 5 kg 1 ks 300 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

DünnBettEpoxi
Tenkovrstvové epoxidové lepidlo R2T

   EN 12 004
Ge

prüft nach

RR22 TT

   

   

DBE 500
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Táto tabuľka obsahuje orientačné hodnoty, ktoré môžu kolísať smerom hore alebo dole v závislosti od kvality podkladu, druhu obkladu, rôznych profilov zadnej strany a pod., druhu pokla-
dacieho náradia, spôsobu práce. Z toho dôvodu sa nesmú používať tieto hodnoty na účely kalkulácie ako záväzné hodnoty. Pri väčších projektoch odporúčame zistiť spotrebu položením 
skúšobnej plochy.

Malá mozaika s dĺžkami 
hrán do 50 mm:  

Ozubenie 4 mm

Mozaika s dĺžkou hrán od 
50 do 108 mm: 

Ozubenie 5 mm

Obkladačky s dĺžkou hrán 
od 108 do 200 mm: 

Ozubenie 6 mm

Obkladačky s dĺžkou hrán 
od 200 do 300 mm: 

Ozubenie 8 mm

Obkladačky s dĺžkami 
hrán > 300 mm alebo  
s výrazne profilovanými 
zadnými stenami:

Ozubenie 10 mm

Tenké lôžko 
FKM® XL 0,7 kg/m2 0,9 kg/m2 1,1 kg/m2 1,4 kg/m2 1,8 kg/m2

MG-Flex 669 0,9 kg/m2 1,2 kg/m2 1,4 kg/m2 1,8 kg/m2 2,3kg/m2

No.1 Classic 1,6 kg/m2 2,0 kg/m2 2,4 kg/m2 3,1 kg/m2 4,0 kg/m2

No.1 weiss

FF 450

FKM® Silver

1,1 kg/m2 1,4 kg/m2 1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,8 kg/m2

No.1 Silver 0,9 kg/m2 1,5 kg/m2 1,8 kg/m2 2,4 kg/m2 3,0 kg/m2

No.1 schnell S1 555 1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,6 kg/m2 3,4 kg/m2 4,3 kg/m2

Classic plus 1,2 kg/m2 1,5 kg/m2 1,8 kg/m2 2,4 kg/m2 3,0 kg/m2

VarioFlex® Silver 419 1,3 kg/m2 1,6 kg/m2 2,0 kg/m2 2,6 kg/m2 3,3 kg/m2

PUK 503

megaFlex TX Silver

1,4 kg/m2 1,8 kg/m2 2,3 kg/m2 3,0 kg/m2 3,8 kg/m2

DBE 500 1,6 kg/m2 2,0 kg/m2 2,4 kg/m2 3,2 kg/m2 4,0 kg/m2

Tekuté lôžko

VarioFlex® XL 413 1,1 kg/m2 1,4 kg/m2 1,7 kg/m2 2,2kg/m2 2,8 kg/m2

megaFlex S2 turbo Silver – – 3,2 kg/m2 4,3 kg/m2 5,4 kg/m2 

Stredné lôžko

MB 414

SteinKleber weiss

SteinKleber grau

– – – 4,0 kg/m2 5,0 kg/m2
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* Dodržte aktuálne platné technické informácie o výrobku na predbežnú úpravu podkladu, 
 príp. opatrenia na utesnenie a oddeľovanie, ako aj aktuálne platné normy a informačné hárky
 alebo sa poraďte s technickým oddelením Sopro. 

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber eXtra Light

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber Silbergrau

Sopro‘s No.1 Classic Sopro‘s No.1 Silver Sopro‘s No.1 schnell S1 555 Sopro‘s No.1 weiss Sopro FF 450  
FliesenFest extra 

Sopro SC 808  
Classic plus

Všeobecná časť

Spojivo Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement

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

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8 ll ll

Oblasť použitia

Stena a podlaha ll ll ll ll ll ll ll ll

Interiér a exteriér ll ll ll ll ll ll ll ll

Vlhké a mokré priestory ll ll ll ll ll ll ll ll

Podlahové kúrenie ll ll ll ll ll ll ll ll

Obkladový materiál

Veľké formáty do 1 m2 ll ll ll ll ll ll

XXL-veľké formáty nad 1 m2 ll ll ll ll

Jemné kamenivo ll ll ll ll ll ll ll

Dlažby impregnované syntetickými živicami ll ll ll

Systém z prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa D+ (tmavý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll

Systém z prírodného kameňa H+ (svetlý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll

Podklady*

Cementový poter ll ll ll ll ll ll ll ll

(Liate) potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery) ll ll ll ll ll ll ll ll

Suché potery zo sadrokartónových dosiek/sadrových vláknitých dosiek ll ll ll ll ll ll

Magnezitové potery ll ll ll ll ll ll

Xylolitové podlahy/potery ll ll ll ll ll ll

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

Betón (obyčajný betón) ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 6-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 6-mesačný

Pórobetón (interiér) ll ll ll ll ll ll ll ll

Murivo (rovné, žiadne zmiešané murivo) ll ll ll ll ll ll ll ll

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

Sadrová omietka ll ll ll ll ll ll ll ll

Staré obloženie obkladačkami ll ll ll ll ll ll

Staré zvyšky lepidla z koberca/PVC ll ll ll ll ll ll

Staré lakové nátery ll ll ll ll ll ll

Stará olejová farba (neodstrániteľná) ll ll ll ll ll ll

Drevené podlahy ll ll ll ll ll ll

Drevotrieskové dosky ll ll ll ll ll ll

Vláknité cementové dosky (interiér) ll ll ll ll ll ll

Sadrokartónové dosky/sadrové vláknité dosky ll ll ll ll ll ll ll ll

Kov
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Lepidlo na obkladačky a prírodný kameň



   mimoriadne odporúčania hodné       vhodné

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber eXtra Light

Sopro FKM® Silver
MultiFlexKleber Silbergrau

Sopro‘s No.1 Classic Sopro‘s No.1 Silver Sopro‘s No.1 schnell S1 555 Sopro‘s No.1 weiss Sopro FF 450  
FliesenFest extra 

Sopro SC 808  
Classic plus

Všeobecná časť

Spojivo Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement

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

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8 ll ll

Oblasť použitia

Stena a podlaha ll ll ll ll ll ll ll ll

Interiér a exteriér ll ll ll ll ll ll ll ll

Vlhké a mokré priestory ll ll ll ll ll ll ll ll

Podlahové kúrenie ll ll ll ll ll ll ll ll

Obkladový materiál

Veľké formáty do 1 m2 ll ll ll ll ll ll

XXL-veľké formáty nad 1 m2 ll ll ll ll

Jemné kamenivo ll ll ll ll ll ll ll

Dlažby impregnované syntetickými živicami ll ll ll

Systém z prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa D+ (tmavý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll

Systém z prírodného kameňa H+ (svetlý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll

Podklady*

Cementový poter ll ll ll ll ll ll ll ll

(Liate) potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery) ll ll ll ll ll ll ll ll

Suché potery zo sadrokartónových dosiek/sadrových vláknitých dosiek ll ll ll ll ll ll

Magnezitové potery ll ll ll ll ll ll

Xylolitové podlahy/potery ll ll ll ll ll ll

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

Betón (obyčajný betón) ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 6-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 6-mesačný

Pórobetón (interiér) ll ll ll ll ll ll ll ll

Murivo (rovné, žiadne zmiešané murivo) ll ll ll ll ll ll ll ll

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

Sadrová omietka ll ll ll ll ll ll ll ll

Staré obloženie obkladačkami ll ll ll ll ll ll

Staré zvyšky lepidla z koberca/PVC ll ll ll ll ll ll

Staré lakové nátery ll ll ll ll ll ll

Stará olejová farba (neodstrániteľná) ll ll ll ll ll ll

Drevené podlahy ll ll ll ll ll ll

Drevotrieskové dosky ll ll ll ll ll ll

Vláknité cementové dosky (interiér) ll ll ll ll ll ll

Sadrokartónové dosky/sadrové vláknité dosky ll ll ll ll ll ll ll ll

Kov
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* Dodržte aktuálne platné technické informácie o výrobku na predbežnú úpravu podkladu,
 príp. opatrenia na utesnenie a oddeľovanie, ako aj aktuálne platné normy a informačné hárky
 alebo sa poraďte s technickým oddelením Sopro.

Sopro MG-Flex® 669
MicroGum® Flexkleber S2

Sopro 
VarioFlex® XL  

413

Sopro 
VarioFlex® Silver 

419

SteinKleber weiss Sopro MEG 665 
megaFlex S2 turbo Silver

Sopro MEG 667 
megaFlex TX Silver

Sopro DBE 500
DünnBettEpoxi

Sopro PUK 503 
PU-Kleber

Všeobecná časť

Spojivo Cement Cement Cement Cement Cement Cement Epoxidová živica Polyuretán

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

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS

DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8 ll

Oblasť použitia

Stena a podlaha ll len podlaha len podlaha ll len podlaha ll ll ll

Interiér a exteriér len interiér ll ll ll ll ll ll ll

Vlhké a mokré priestory ll ll ll ll ll ll ll ll

Podlahové kúrenie ll ll ll ll ll ll ll ll

Obkladový materiál

Veľké formáty do 1 m2 ll ll ll ll ll ll ll ll

XXL-veľké formáty nad 1 m2 ll ll ll ll ll ll ll

Jemné kamenivo ll ll ll ll ll ll ll ll

Dlažby impregnované syntetickými živicami ll ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll

Systém z prírodného kameňa D+ (tmavý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa H+ (svetlý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll

Podklady*

Cementový poter      l      l ** ll ll ll      l      l **      l      l ** ll ll

(Liate) potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery) ll ll ll ll ll ll ll ll

Suché potery zo sadrokartónových dosiek/sadrových vláknitých dosiek ll ll ll ll ll ll ll ll

Magnezitové potery ll ll ll ll ll ll ll ll

Xylolitové podlahy/potery ll ll ll ll ll ll ll ll

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

Betón (obyčajný betón) ll

min. 28-dňový
ll 

min. 3-mesačný
ll 

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 28-dňový
ll

min. 28-dňový
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 28-dňový

Pórobetón (interiér) ll ll ll ll ll

Murivo (rovné, žiadne zmiešané murivo) ll ll ll ll ll

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

Sadrová omietka ll ll ll ll ll

Staré obloženie obkladačkami ll len podlaha ll ll ll ll ll ll

Staré zvyšky lepidla z koberca/PVC ll ll ll ll ll ll ll ll

Staré lakové nátery ll ll ll ll ll ll ll ll

Stará olejová farba (neodstrániteľná) ll ll ll ll ll

Drevené podlahy ll ll ll ll ll ll ll ll

Drevotrieskové dosky ll ll ll ll ll ll ll ll

Vláknité cementové dosky (interiér) ll ll ll ll ll

Sadrokartónové dosky/sadrové vláknité dosky ll ll ll ll ll

Kov ll ll ll ll
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Lepidlo na obkladačky a prírodný kameň



   mimoriadne odporúčania hodné       vhodné ** Čerstvý, nevyhrievaný cementový poter: maximálne 5 dňový, 
potom znovu až po 28 dňoch.

Sopro MG-Flex® 669
MicroGum® Flexkleber S2

Sopro 
VarioFlex® XL  

413

Sopro 
VarioFlex® Silver 

419

SteinKleber weiss Sopro MEG 665 
megaFlex S2 turbo Silver

Sopro MEG 667 
megaFlex TX Silver

Sopro DBE 500
DünnBettEpoxi

Sopro PUK 503 
PU-Kleber

Všeobecná časť

Spojivo Cement Cement Cement Cement Cement Cement Epoxidová živica Polyuretán

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

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS

DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8 ll

Oblasť použitia

Stena a podlaha ll len podlaha len podlaha ll len podlaha ll ll ll

Interiér a exteriér len interiér ll ll ll ll ll ll ll

Vlhké a mokré priestory ll ll ll ll ll ll ll ll

Podlahové kúrenie ll ll ll ll ll ll ll ll

Obkladový materiál

Veľké formáty do 1 m2 ll ll ll ll ll ll ll ll

XXL-veľké formáty nad 1 m2 ll ll ll ll ll ll ll

Jemné kamenivo ll ll ll ll ll ll ll ll

Dlažby impregnované syntetickými živicami ll ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa DS (tmavý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa HS (svetlý opracovaný kameň, odolný voči deformácii) ll ll ll

Systém z prírodného kameňa D+ (tmavý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll ll

Systém z prírodného kameňa H+ (svetlý opracovaný kameň, ktorý sa môže deformovať) ll ll ll

Podklady*

Cementový poter      l      l ** ll ll ll      l      l **      l      l ** ll ll

(Liate) potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery) ll ll ll ll ll ll ll ll

Suché potery zo sadrokartónových dosiek/sadrových vláknitých dosiek ll ll ll ll ll ll ll ll

Magnezitové potery ll ll ll ll ll ll ll ll

Xylolitové podlahy/potery ll ll ll ll ll ll ll ll

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

Betón (obyčajný betón) ll

min. 28-dňový
ll 

min. 3-mesačný
ll 

min. 3-mesačný
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 28-dňový
ll

min. 28-dňový
ll

min. 3-mesačný
ll

min. 28-dňový

Pórobetón (interiér) ll ll ll ll ll

Murivo (rovné, žiadne zmiešané murivo) ll ll ll ll ll

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

Sadrová omietka ll ll ll ll ll

Staré obloženie obkladačkami ll len podlaha ll ll ll ll ll ll

Staré zvyšky lepidla z koberca/PVC ll ll ll ll ll ll ll ll

Staré lakové nátery ll ll ll ll ll ll ll ll

Stará olejová farba (neodstrániteľná) ll ll ll ll ll

Drevené podlahy ll ll ll ll ll ll ll ll

Drevotrieskové dosky ll ll ll ll ll ll ll ll

Vláknité cementové dosky (interiér) ll ll ll ll ll

Sadrokartónové dosky/sadrové vláknité dosky ll ll ll ll ll

Kov ll ll ll ll
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Cementová, jemná, flexibilná, rýchlotvrdnúca a zaťažiteľná škárovacia malta, 
CG2 WA podľa normy EN 13 888, na vyškárovanie všetkých druhov keramiky a prírodného 
kameňa so žiarivými farbami a bez usadzovania vodného kameňa.  
Zvýšená ochrana pred plesňami a mikroorganizmami a neusadzovanie vod-
ného kameňa zabezpečia dlhotrvajúci, pekný a žiarivý vzhľad škár v interiéri  
a exteriéri, ako aj špeciálnych priestoroch, ktoré sú vystavené vlhkosti. Zabudovaná perleť  
a technológia Hydrodur®zabezpečia vodoodpudzujúce škáry odolné voči nečistotám.  
Vhodná na použitie v exteriéri a na vyškárovanie tenkých obkladačiek a dlaždíc (≤ 4 mm). 
Obkladačky z kameňa a ich otvorené štrbiny sa musia vopred dostatočne navlhčiť. Vhodné 
aj pre nástenné a podlahové kúrenie.

l Pre všetky druhy keramiky, prírodného kameňa, sklenej mozaiky 
a dosiek z umelého kameňa (agglo)

l Šírka škáry 1 – 10 mm 
l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Bez usadzovania vodného kameňa a rovnomerne žiarivá farba  

vďaka technológii OPZ®

l Nenáročné na údržbu, pretože odpudzuje vodu a nečistoty
l Zvýšená odolnosť aj voči kyslým čistiacim prostriedkom*
l Zvýšená ochrana škáry proti plesniam a mikroorganizmom*
l Pochôdzne už po 2 hodinách, po cca 12 hodinách zaťažiteľné
l Jednoduchá aplikácia
l Skladovateľné 24 mesiacov
l Možnosť zušľachtenie zlatými a striebornými trblietkami Sopro
l Vysoké kryštalické viazanie vody
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

DF 10®

DesignFuge Flex 
s OPZ technológiou 
1 – 10 mm

kalkschleierfrei 

    und farb-

         
  brillant

   

erhöhter Schutz 

    vor sauren 

       Reinigern

   

G
ep

rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2CG2  WWAA

schützt die Fuge 

   vor Schimmel-

        b
ildung    

Bereits
nach

2 Stunden

Nach 12 Stunden 
belastbar!

begehbar!

Bereits
nach

2 Stunden
begehbar!
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Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

* Tovar ošetrený podľa vyhlášky o bio-
cídoch; dodržte aktuálne informácie o 
výrobku na stránke www.sopro.at.

Znázornenie farebného odtieňa 
pozri vnútornú stranu obálky.

DF 10®

Systemkomponente

Vhodné farebné 

odtiene 

Silikón na mramor a 

matný tmel QuattroTec 

pozri stranu 37!

Kovové trblietky na miešanie so všetkými farbami výrobkov Sopro DF 10® Flexibilná, dizaj-
nová škárovacia malta, Flexibilná škárovacia hmota Sopro plus, Škárovacia hmota Sopro 
Titec® plus a Epoxidová škárovacia hmota Sopro plus na dosiahnutie lesklého, estetic-
kého, kovového efektu. 

Sopro Glitter
kovové trblietky

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230367 zlaté 21,33 21,331 Sáčok 100 g 
(10 kusov v kartóne)

1 ks 1 – 2 vrecká na 
5 kg DF 10® alebo DFX 

DesignFugenEpoxi
oder DF 10®

230368 striebomé 12,75 12,745 1 ks

230349 medené 22,26 22,260 1 ksNOVÉ
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* Tovar ošetrený podľa vyhlášky o bio-
cídoch; dodržte aktuálne informácie o 
výrobku na stránke www.sopro.at.

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

DF 10® DF 10®

DesignFuge Flex 
s OPZ technológiou 
1 – 10 mm

NOVÉ

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

231110 weiß 10 29,83 5,967 Vedro 5 kg 1 ks 360 kg cca 0,1 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm

2 mm šírka škáry)
231114 betongrau 14

231115 grau 15

231116 hellgrau 16

231117 silbergrau 17

231118 sandgrau 18

231122 steingrau 22

231123 lichtgrau 23

231127 pergamon 27

231128 jasmin 28

231129 hellbeige 29

231132 beige 32

231133 jurabeige 33

231134 bahamabeige 34

231138 caramel 38

231140 sahara 40

231150 kastanie 50

231152 braun 52

231155 mahagoni 55

231159 balibraun 59

231162 ebenholz 62

231164 basalt 64

231166 anthrazit 66

231177 manhattan 77

231190 schwarz 90

231191 signalrot 91 56,31 11,262

231192 weinrot 92

231198 tiefblau 98

231210 weiß 10 8,07 8,07 Vedro 1 kg 6 ks 288 kg cca 0,1 kg/m2  
(30 x 60 x 1 cm 

2 mm šírka škáry)
231214 betongrau 14

231215 grau 15

231216 hellgrau 16

231217 silbergrau 17

231218 sandgrau 18

231222 steingrau 22

231227 pergamon 27

231228 jasmin 28

231229 hellbeige 29

231232 beige 32

231233 jurabeige 33

231234 bahamabeige 34

231238 caramel 38

231252 braun 52

231259 balibraun 59

231266 anthrazit 66

231277 manhattan 77

231290 schwarz 90
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Znázornenie farebného odtieňa 
pozri vnútornú stranu obálky.

Cementová, flexibilná, vodoodpudzujúca škárovacia malta odolná voči nečisto-
tám, CG2 WA podľa normy EN 13888, s perleťovým efektom na vyškárovanie savých 
kamenných obkladačiek, s mimoriadne dobrými parametrami škárovania a umý-
vateľnosti. Na vyškárovanie málo savých obkladačiek odporúčame Sopro DF 10® Flexi-
bilnú, dizajnovú škárovaciu maltu alebo Sopro Briliant®. Jemný a hladký povrch škár zabez-
pečí dlhodobo pekný vzhľad škár. Mimoriadne vhodné na použitie vo vlhkých a mokrých 
priestoroch a pri nástenných a podlahových kúreniach. 

l Na savú keramiku, ako napr. kamenné obkladačky
l Šírka škáry 1 - 5 mm
l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Odpudzuje vodu a nečistoty
l Jednoduché čistenie, antimikrobiálne
l Jemný a hladký povrch škár
l Vysoká adhéznosť na bokoch
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Sopro Saphir® 5 Perlfuge
s technológiou Hydrodur 1 - 5 mm

   
G

ep
rüft nach

EN 13 888

hohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2CG2  WWAA

   

se
hr emissionsa

rm

        m
it 

    praktischem 

Tragegriff

Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

276210 weiß 10 37,73 2,515 Sáčok s rúčkou 15 kg 1 ks 1 050 kg cca 0,15 kg/m²
(30 x 60 x 1 cm

3 mm šírka škáry)276215 grau 15

276216 hellgrau 16

276217 silbergrau 17

276227 pergamon 27

276010 weiß 10 18,60 3,720 Sáčok s otvormi 5 kg
(4 ks v kartóne)

4 ks 720 kg

276015 grau 15

276016 hellgrau 16

276017 silbergrau 17

276023 lichtgrau 23

276027 pergamon 27

276028 jasmin 28

276029 hellbeige 29

276030 natura 30

276032 beige 32

276033 jurabeige 33

276034 bahamabeige 34

276038 caramel 38

276050 kastanie 50

276052 braun 52

276054 koralle 54

276056 sandel 56

276059 balibraun 59

276066 anthrazit 66

276077 manhattan 77

276084 hellblau 84

Intenzívne farby 31,28 6,256 1 ks

276042 apfel 42

276090 schwarz 90

276091 signalrot 91

276093 weichsel 93

276095 banane 95

276097 mango 97

276098 tiefblau 98

Saphir® 5
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Sopro Briliant® Perlfuge
Perleťová škára 1 - 10 mm

   

        m
it 

    praktischem 

Tragegriff
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Cementová, rýchlo tvrdnúca, flexibilná, škárovacia malta odpudzujúca vodu  
a nečistoty, CG2 WA podľa normy EN 13888, s perleťovým efektom na škárovanie  
keramických obkladov, umelého kameňa a všetkých druhov opracovaného kameňa, 
ako aj sklenej mozaiky, s veľmi dobrými vlastnosťami spracovania. Vhodné aj na nástenné  
a podlahové kúrenie. Jemný a hladký povrch škár zabezpečí dlhodobo pekný vzhľad škár.  
V prípade plavární odporúčame škárovaciu hmotu Sopro Titec® plus alebo Epoxidovú  
škárovaciu hmotu Sopro.

l Na slabo savú keramiku, ako napr. jemné kamenivo
l Na prírodný kameň citlivý na zmenu farby   
l Šírka škáry 1 - 10 mm
l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Doba spracovateľnosti: 30 - 40 minút   
l Odpudzuje vodu a nečistoty
l Jednoduché čistenie a antimikrobiálne
l Jemný a hladký povrch škár
l Vysoká adhéznosť na bokoch
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

237314 betongrau 14 37,73 2,515 Vrece s uškom 15 kg 1 ks 525 kg cca 0,15 kg/m²
(40 x 40 x 1 cm

2 mm šírka škáry)237315 grau 15

237316 hellgrau 16

237317 silbergrau 17

237318 sandgrau 18

237322 steingrau 22

237333 jurabeige 33

237334 bahamabeige 34

237366 anthrazit 66

237110 weiß 10 18,59 3,718 Fóliový sáčok 5 kg
s otvormi
(4 ks v kartóne)

4 ks 720 kg

237114 betongrau 14

237115 grau 15

237116 hellgrau 16

237117 silbergrau 17

237118 sandgrau 18

237120 zementgrau 20

237122 steingrau 22

237123 lichtgrau 23

237127 pergamon 27

237128 jasmin 28

237129 hellbeige 29

237130 natura 30

237132 beige 32

237133 jurabeige 33

237134 bahamabeige 34

237138 caramel 38

237150 kastanie 50

237152 braun 52

237156 sandel 56

237159 balibraun 59

237166 anthrazit 66

237177 manhattan 77

237190 schwarz 90

Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

**

Znázornenie farebného odtieňa pozri 
vnútornú stranu obálky.

Brilliant®

27

2. Škárovanie

2.
 Šk

ár
ov

an
ie



Cementová, flexibilná, rýchlo tvrdnúca a zaťažiteľná, ako aj mrazuvzdorná škárova-
cia malta na vyškárovanie úzkych a širokých škár v žiarivých farbách a bez usa-
dzovania vodného kameňa v interiéroch a exteriéroch, ako aj na stenách a podlahách. 
Na jednoduché vyškárovanie kameniva, jemného kameniva, umelého a opracovaného 
kameňa, keramických delených obkladačiek, sklených tvaroviek a keramických hru-
bozrnných dlaždíc. Na súkromné a verejné zóny, vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj 
na balkónoch a terasách. Zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom, 
ako aj neusadzovanie vodného kameňa zabezpečia dlhotrvajúci pekný, žia-
rivý vzhľad škáry. Zabudovaná perleť a technológia Hydrodur®zabezpečia vodoodpudzu-
júce škáry odolné voči nečistotám. Vhodné aj pre nástenné a podlahové kúrenie. 

l Šírka škáry: 2 - 20 mm 
l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Veľmi dobré parametre škárovania a umývateľnosti
l Bez usadzovania vodného kameňa a rovnomerne žiarivá farba vďaka technológii OPZ®

l Nenáročné na údržbu, pretože odpudzuje vodu a nečistoty
l Zvýšená ochrana proti plesniam a mikroorganizmom **

l Vysoké kryštalické viazanie vody
l Vysoká odolnosť voči oderu: CG2 WA podľa normy EN 13888
l Odolná voči bežným vysokotlakovým čističom 

l Zvýšená odolnosť aj voči kyslým čistiacom prostriedkom *

l Pochôdzne už po 2 hodinách, po cca 12 hodinách zaťažiteľné
l Možnosť zušľachtenie zlatými a striebornými trblietkami Sopro 
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

234714 1121 betongrau 14 43,62 2,908 Vrece s uškom 15 kg 1 ks 1 050 kg cca 0,4 kg/m²
(60 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)234715 1120 grau 15

234717 1126 silbergrau 17 

234718 1122 sandgrau 18 

234722 1127 steingrau 22 

234733 1130 jurabeige 33 

234734 1129 bahamabeige 34

234759 1128 balibraun 59 

234764 1125 basalt 64 

234766 1123 anthrazit 66 

234790 1124 schwarz 90 

234814 1121 betongrau 14 18,09 3,618 Papierový sáčok 5 kg 1 ks 1 000 kg

234815 1120 grau 15 

234817 1126 silbergrau 17 

234818 1122 sandgrau 18 

234822 1127 steingrau 22 

234833 1130 jurabeige 33 

234834 1129 bahamabeige 34

234859 1128 balibraun 59 

234864 1125 basalt 64 

234866 1123 anthrazit 66 

234890 1124 schwarz 90 

Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

FlexFuge plus
Flexibilná škárovacia malta s OPZ²  
technológiou 2 - 20 mm

kalkschleierfrei 
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*

 * V porovnaní s bežnými cementovými škáro-
vacími maltami Sopro pri bežnej aplikácii v 
domácnosti. 

 ** Tovar ošetrený podľa vyhlášky o biocídoch; do-
držte aktuálne informácie o výrobku na stránke 
www.sopro.at.

Znázornenie farebného odtieňa 
pozri vnútornú stranu obálky.

FL plus

Systemkomponente

15 kg

5 kg

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.28 Technológia  
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Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

Znázornenie farebného odtieňa 
pozri vnútornú stranu obálky.

Cementová, pevná a rýchlotvrdnúca malta žiarivej farby, CG2 WA podľa normy 
EN 13888, na vysoko namáhané priestory citlivé na farby, ako sú wellnessy, sprchárne, 
sprchy na úrovni podlahy, plavárne, nádrže na pitnú vodu, autosalóny, závodné kuchyne, 
predajné a výstavné priestory, priemyselné a komerčné priestory. Na vyškárovanie kame-
niva, jemného kameniva, umelého a opracovaného kameňa a všetkých druhov mozaík. 
Vhodné aj pre nástenné a podlahové kúrenie. Vysoká odolnosť voči tlaku a oderu pri bež-
nom spracovaní vďaka jemnému cementu Mikrodur®. Možnosť použitia ako alternatíva  
ku škárovacím maltám s reaktívnou živicou závislá od zaťaženia.

l Šírka škáry: 1 - 10 mm
l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Bez usadzovania vodného kameňa a rovnomerne žiarivá farba  

vďaka technológii OPZ®

l Pochôdzne už po 2 hodinách, po cca 12 hodinách zaťažiteľné
l Spĺňa minimálne požiadavky na škárovacie malty s reaktívnou živicou čo 

sa týka oderu ≤ 250 mm³ a pevnosti v tlaku ≥ 45 N/mm²
l Vysoká odolnosť voči namáhaniu vplyvom mrazu a odmäku 
l Vhodná na nádrže na pitnú vodu 
l Tesná štruktúra malty vďaka technológii Mikrodur® 
l Vysoké kryštalické viazanie vody
l Odolná voči parným a vysokotlakovým čističom
l Možnosť zušľachtenie zlatými a striebornými trblietkami Sopro 
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

234384 591 weiß 10 58,83 3,922 Vrece 15 kg 1 ks 1 050 kg cca 0,7 kg/m²
(2,5 x 2,5 x 0,3 cm
2 mm šírka škáry)234389 585 betongrau 14

234385 556 silbergrau 17

234386 592 grau 15

234387 593 anthrazit 66

234388 598 schwarz 90

Systemkomponente

TitecFuge® plus
Vysokopevná škárovacia malta  
1 - 10 mm mm s OPZ² technológiou
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Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

TF+
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Cementová, rýchlo tvrdnúca, flexibilná škárovacia malta s obsahom trasu na vyškárovanie 
obkladových stavebných materiálov z keramiky, prírodného kameňa, dlažby z jemného 
kameniva, klinkerov, delených obkladačiek, delených pásikov a sklených tvaroviek. Mimo-
riadne vhodná na málo savé obkladačky a dlaždice s presne staNOVÉným spôsobom zapra-
covania do škáry.

l Flexibilná
l Steny a podlahy, interiér a exteriér
l Odolná voči mrazu a posypovej soli
l Doba spracovateľnosti: cca 30 minút
l Šírka škáry: 3 - 30 mm
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Atest
TVFA TU Graz
– odolná voči mrazu a posypovej soli podľa normy ÖNORM B 3306  

V 5 kg vrecku s plochým dnom: Šírka škáry 2 – 20 mm

Znázornenie farebného odtieňa 
pozri vnútornú stranu obálky.

Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

Cementová, škárovacia malta impregnovaná trasovým cementom na šírky škár 
od 5 do 15 mm. Vodeodolná a odolná voči striedaniu mrazu a odmäku. Vysoká adhéznosť 
na bokoch a vysoká ochrana proti eflorescenciám. Fyziologicky neškodná a neohrozuje 
pitnú vodu. 

l Interiér a exteriér
l Steny a podlahy
l S pravým trasom
l Vodoodpudzujúca

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

234020 zementgrau 20 31,72 1,269 Vrece 25 kg 1 ks 600 kg cca 0,4 kg/m²
(30 x 30 x 0,8 cm
5 mm šírka škáry)234302 steingrau 22

234215 naturweiß 12 26,99 1,799 Vrece 15 kg 1 ks 240 kg

234015 zementgrau 20

234301 steingrau 22

234303 jurabeige 33

234315 braun 52

234115 anthrazit 66

234415 manhattan 77

FugenBreit mit Trass
Škárovacia malta s pravým trasom  
5 - 15 mm
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Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Cementová, rýchlo tvrdnúca, flexibilná škárovacia malta s obsahom trasu na vyškárovanie 
obkladových stavebných materiálov z keramiky, prírodného kameňa, dlažby z jemného 
kameniva, klinkerov, delených obkladačiek, delených pásikov a sklených tvaroviek. Mimo-
riadne vhodná na málo savé obkladačky a dlaždice s presne staNOVÉným spôsobom zapra-
covania do škáry.

l Flexibilná
l Steny a podlahy, interiér a exteriér
l Odolná voči mrazu a posypovej soli
l Doba spracovateľnosti: cca 30 minút
l Šírka škáry: 3 - 30 mm
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Atest
TVFA TU Graz
– odolná voči mrazu a posypovej soli podľa normy ÖNORM B 3306  

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

234183 529 betongrau 14 12,01 2,402 Papierový sáčok 5 kg 1 ks 1 000 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)234383 526 grau 15

V 5 kg vrecku s plochým dnom: Šírka škáry 2 – 20 mm

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

234114 529 betongrau 14 51,93 2,077 Vrece 25 kg 1 ks 1.000 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)234117 528 silbergrau 17

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

234325 526 grau 15 51,93 2,077 Vrece 25 kg 1 ks 600 kg cca 0,5 kg/m²
(30 x 30 x 1 cm

5 mm šírka škáry)

V 25 kg Vrece: Šírka škáry 3 – 30 mm

V 25 kg Vrece: Šírka škáry 2 – 20 mm
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Pozri aj maticu použitia škárovacej malty 
na stranách 42 – 43.

Znázornenie farebného odtieňa 
pozri vnútornú stranu obálky.

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Cementová škárovacia malta na šírky škár od 2 do 8 mm. Vďaka špeciálne riadenému 
procesu tuhnutia je napriek veľmi dobrej schopnosti zadržiavať vodu, ktorá je nevyhnutná 
pri savých obkladačkách, zabezpečená rýchla práca pri nesavých obkladačkách.  
Špeciálne mramorové plnivá zabezpečujú práce chrániace glazúru, mimoriadne žiarivé 
farby a veľmi hladké povrchy škár.

l Interiér a exteriér
l Steny a podlahy
l So zložkou Colorstat® proti sfarbeniu a tvorbe škvŕn
l Veľmi silná vodoodpudivosť
l Zabraňuje tvorbe plesní a rias

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

291045 weiß 10 30,25 1,512 Vrece 20 kg 12 ks 240 kg cca 0,3 kg/m²
(20 x 20 x 0,7 cm
3 mm šírka škáry)291645 hellgrau 16

291345 silbergrau 17

291745 manhattan 77

291145 grau 15

297545 pergamon 27

291245 bahamabeige 34

MeisterFuge
špárovacia hmota pre 2 - 8 mm  
s Colorstat®

EN 13 888

Ge
prüft nach

CG1CG1

   

   

MFs

Dvojzložková, vysoko zaťažiteľná epoxidová škárovacia malta a lepidlo, RG 
podľa normy EN 13 888 a R2 T podľa normy EN 12004, na vyškárovanie keramických obkla-
dačiek a dlažby vystavenej agresívnej vode, chemikáliám a kyselinám (dodržte tabuľku 
odolnosti v technickom liste výrobku!), prírodným tukom, ako aj vysokému tlaku a vymýva-
niu. Na farebne rovnomerné lepenie a škárovanie sklenej, porceláNOVÉj a malej mozaiky. Aj 
na dodatočné škárovanie vymytých povrchových škár pri sanáciách a renováciách.  
Na balkóny a terasy, komerčné a priemyselné priestory, laboratóriá, závodné 
kuchyne, bazény (termálne kúpaliská), ako aj nástenné a podlahové kúrenie.
V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.

l Šírka škáry 1,5 - 12 mm
l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Doba spracovateľnosti: cca 50 minút
l Vysoká mechanická zaťažiteľnosť
l Aj nalepenie sklenej mozaiky, sklených a keramických obkladačiek
l Len na priemyselné použitie

FugenEpoxi
1,5 - 12 mm epoxidová malta na lepenie 
aj škárovanie

EN 13 888

EN
 12004

RR22 T RGT RG

   
Hohe Belast-

barkeit

   

Epoxidová škárovacia hmota Sopro 
Farby škár*

   weiß 10   grau 15   silbergrau 17   anthrazit 66   

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230381 501 weiß 10 80,41 16,082 Vedro, 5 kg 1 ks 300 kg cca 0,6 kg/m²
(1,5 x 1,5 x 0,2 cm

1,5 mm šírka škáry)230380 508 grau 15

230389 504 silbergrau 17 

230386 502 anthrazit 66

FEP

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom
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Pozri aj maticu použitia škárovacej 
malty na stranách 42 – 43.

* Z technických dôvodov sa môžu zobrazené farebné 
odtiene líšiť od vytvrdeného materiálu.
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 Jednoduché vymiešanie. 

 Jednoduché škárovanie. 

Jednoduché umývanie. 

 Minimálna údržba.

 Jednoduché čistenie. 

 Dostupné v 20 farebných odtieňoch.

 Farebne krásny vzhľad škár.

 Hladké povrchy. 

 Vysoká odolnosť. 

 Na lepenie mozaiky. 

Škárovacia malta Sopro DFX DesignEpoxi

Jednoduchá aplikácia.
Všetky e tra

      transluzent   weiß 10   hellgrau 16   

silbergrau 17   manhattan 77   grau 15   sandgrau 18   steingrau 22   betongrau 14   

DFX DesignFugenEpoxi - farebné odtiene* 
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Pozri maticu použitia škárovacej 
malty na stranách 42 – 43.

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

basalt 64   anthrazit 66   schwarz 90   pergamon 27   hellbeige 29   beige 32  

jurabeige 33   sahara 40   braun 52   balibraun 59   aqua 86    

Ľahká, krémová, jemná, dekoratívna, chemicky a mechanicky vysoko namáhateľná, dvojz-
ložková dizajnová škárovacia malta a lepidlo na epoxidovej báze, RG podľa EN 13888 a R2 T 
podľa EN 12004. Na jednoduché škárovanie vysokokvalitných, keramických obkladačiek a 
dlažieb. Na dekoratívne a farebne stále lepenie a škárovanie sklenej, porcelánovej a malej 
mozaiky. Vysoká odolnosť škáry zabezpečí dlhotrvajúco pekný, farebne žiarivý vzhľad škár 
špeciálne v oblastiach, ktoré sú vystavené vlhkosti. Vhodná pri namáhaní vodou, čističmi, 
chemikáliami a kyselinami, pr.rodnými tukmi, ako aj namáhaní tlakom a oplachovaním. V 
obytných, komerčných a priemyselných objektoch. Na sprchy, kúpeľne, wellnesy a bazény, 
termálne kúpaliská, balkóny a terasy, predajné plochy, v potravinárskom priemysle, labo-
ratóriách a veľkých kuchyniach.

l interiér a exteriér, steny a podlahy
l šírka škáry: 1 – 10 mm
l mimoriadne vhodná na lepenie a vyškárovanie mozaiky
l eXtra jemný, rovnomerný, farebne žiarivý vzhľad škáry
l eXtra jednoduchá údržba vďaka hladkému, hydrofóbnemu a nešpinivému povrchu
l eXtra ľahké vymiešanie, škárovanie a umývanie
l eXtra vysoká mechanická a chemická zaťaiteľnosť
l eXtra vysoká priľnavosť na bokoch
l eXtra veľký výber farieb
l môžete pridať zlaté, strieborné a medené trblietky (pozri stranu 26)
l špeciálne zosúladenýmé s farebnými odtieňmi škárovacích hmôt a silikónov Sopro
l Doba spracovateľnosti: cca. 45 minút
l skladovateľná 24 mesiacov
l Len pre profesionálov!

DesignFugenEpoxi
Epoxidová dizajnová škárovacia hmota
R2 T RG, 1 - 10 mm

EN 13 888

EN
 12004

RR22 T RGT RG
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DFX

NEU

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

232010 weiß 10 77,59 15,518 Vedro 5 kg 1 ks 450 kg ca. 2,0 kg/m²
bei Verklebung und Verfu-

gung von Glasmosaik232017 silbergrau 17

232015 grau 15

232022 steingrau 22

232066 anthrazit 66 

232100 transluzent 49,82 16,607 Vedro 3 kg 1 ks 360 kg

232110 weiß 10

232114 betongrau 14

232115 grau 15

232116 hellgrau 16

232117 silbergrau 17

232118 sandgrau 18

232122 steingrau 22

232127 pergamon 27

232129 hellbeige 29

232132 beige 32

232133 jurabeige 33

232140 sahara 40

232152 braun 52

232159 balibraun 59

232164 basalt 64

232166 anthrazit 66 

232177 manhattan 77

232186 aqua 86

232190 schwarz 90

1) Údaje o spotrebe sú približné hodnoty. Vzhľadom 
na tvar, drsnosť povrchu a pod. môžu kolísať 
smerom hore a dole.  
Z uvedených údajov nevyplývajú žiadne nároky na 
náhradu škody.
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Uľahčuje umývanie a vyhladzovanie epoxidových škárovacích hmôt Sopro (napr. 
Epoxidová škárovacia hmota Sopro plus) a čistenie náradia.

l Interiér a exteriér
l Koncentrát
l Ako prísada do vody na umývanie
l Znižuje tvorbu zákalu na obkladačkách
l Mimoriadne výdatná
l Bez obsahu rozpúšťadiel

Na odstránenie zaschnutého alebo zatvrdnutého epoxidového zákalu  
na obkladačkách.

l Interiér a exteriér
l Koncentrát
l Na odstraňovanie zákalu na hladkých a štruktúrovaných povrchoch obkladačiek
l Na dodatočné čistenie obkladov vyškárovaných epoxidovou živicou
l Len na priemyselné použitie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298547 56,09 56,090 Fľaša 1 l 1 ks cca 50 – 100 ml
na 10 l vody298549 25,15 100,600 Fľaša 250 ml 1 ks

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298548 132,66 132,66 Fľaša 1 l 1 ks 200 – 300 ml
na 10 l vody298550 159,84 39,960 Fľaša (4 ks v kartóne) 250 ml 4 ks

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom

Epoxi-Abwaschhilfe
Epoxidový čistič

   

   

Epoxi-Schleierentferner
Epoxidový odstraňovač povlaku

   

   

EAH 547

ESE 548

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

PE guľatá šnúra 
Pomôcka na vypĺňanie škár 

PE-Rundschnur

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298660 26,28 0,263 ø 6 mm                Kartón 100 bm 1 ks

298661 29,73 0,297 ø 8 mm                Kartón 100 bm 1 ks

298662 39,81 0,398 ø 10 mm              Kartón 100 bm 1 ks

298663 55,86 0,559 ø 15 mm              Kartón 100 bm 1 ks

298664 62,94 0,629 ø 20 mm              2 kartóny po 50 bm 1 ks

298665 112,92 1,129 ø 25 mm              2 kartóny po 50 bm 1 ks

Sopro šnúra kruhového prierezu je vysokokvalitná polyetylénová pena s uzatvorenou 
bunkovou štruktúrou, elastická, odolná voči UV žiareniu, vodo- a vzduchotesná. Guľatá 
polyuretánová šnúra Sopro sa pri všetkých dilatačných škárach používa ako  
výplňový materiál, aby získala škára správny prierez. Ušetrí sa tým tesniaci materiál  
a dosiahne sa požadovaná priľnavosť na dvoch bokoch.

NOVÉ
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Silikónový tmel pripravený na použitie, uvoľňujúci kyselinu octovú pri vytvr-
dzovaní s maximálnou ochranou pred mikroorganizmami na elastické vypĺňanie 
spojovacích a dilatačných škár v sanitárnych priestoroch, ako sú obklady a vane, 
sprchy, umývadlá alebo drezy, varné dosky a kuchynské pracovné dosky (mramor/opraco-
vaný kameň so silikónom na mramor Sopro), záchodové misy a pisoáre. Na vyškárovanie 
v oblasti zárubní dverí a okenných rámov a medzi nástenným obkladom a podlahovou  
krytinou (všestranný spoj) v interiéri.

l Interiér a exteriér
l V sanitárnych priestoroch a pod vodou
l Maximálna ochrana pred mikroorganizmami podľa normy EN ISO 846*
l Odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
l Vynikajúce parametre vyhladzovania

* Tovar ošetrený podľa vyhlášky o biocídoch; 
dodržte aktuálne informácie o výrobku na 
stránke www.sopro.at.

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

Štandardné farby 12,38 Kartuša 310 ml
(12 ks v kartóne)

12 ks 310 ml na 
cca 3,1 m škáru
(10 x 10 mm)239000 transparent 00

239010 weiß 10

239014 betongrau 14

239015 grau 15

239016 hellgrau 16

239017 silbergrau 17

239018 sandgrau 18

239020 zementgrau 20

239022 steingrau 22

239023 lichtgrau 23

239027 pergamon 27

239028 jasmin 28

239029 hellbeige 29

239030 natura 30

239032 beige 32

239033 jurabeige 33

239034 bahamabeige 34

239038 caramel 38

239040 sahara 40

239050 kastanie 50

239052 braun 52

239054 koralle 54

239055 mahagoni 55

239056 sandel 56

239059 balibraun 59

239062 ebenholz 62

239064 basalt 64

239066 anthrazit 66

239077 manhattan 77

239084 hellblau 84

Intenzívne farby 15,25 Kartuša 310 ml
(12 ks v kartóne)

1 ks

239042 apfel 42

239090 schwarz 90

239091 signalrot 91

239092 weinrot 92

239093 weichsel 93

239095 banane 95

239097 mango 97

239098 tiefblau 98

Znázornenie farebného odtieňa pozri 
vnútornú stranu obálky.

SanitärSilicon
Elastická, silikonová špárovacia hmota  
fungicidne a fungistaticky, bez obsahu 
oximu

be
ste

r Schutz vor

M
ikroorganism

en

EN ISO 846

   

   

SanitärSilicon

vhodný vyhladzovací 

prostriedok 

strana 40

vhodný 

kartušový silikónový 

lis strana 87

Pozri aj maticu použitia tmelov na strane 40. 35
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Silikónový tmel pripravený na použitie, uvoľňujúci kyselinou octovú pri vytvr-
dzovaní, na elastické vypĺňanie spojovacích a dilatačných škár v keramike alebo sanitár-
nych priestoroch, ako napr. medzi obkladačkami a vaňou, sprchovým kútom, pri umývad-
lách alebo drezoch, záchodových misách a pisoároch. Na vyškárovanie v oblasti zárubní 
dverí a okenných rámov a medzi nástenným obkladom a podlahovou krytinou (všestranný 
spoj) v interiéri.

l V keramických a sanitárnych priestoroch
l Ochrana pred mikroorganizmami podľa normy EN ISO 846*
l Odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
l Vynikajúce parametre vyhladzovania
l Interiér a exteriér

* Tovar ošetrený podľa vyhlášky o biocídoch; 
dodržte aktuálne informácie o výrobku na 
stránke www.sopro.at.

KeramikSilicon
Elastická, silikonová škárovacia hmota 
bez obsahu oximu

be

ste
r Schutz vor

M
ikroorganism

en

EN ISO 846

   

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

282010 weiß 10 8,53 Kartuša 310 ml
(12 ks v kartóne)

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

282015 grau 15

282016 hellgrau 16

282017 silbergrau 17

282020 zementgrau 20

282022 steingrau 22

282034 bahamabeige 34

282077 manhattan 77

Znázornenie farebného odtieňa pozri 
vnútornú stranu obálky.

KeramikSilicon

vhodný vyhladzovací 

prostriedok 

strana 40

vhodný 

kartušový silikónový 

lis strana 87

Pozri aj maticu použitia tmelov 
na strane 40.36 Technológia  
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Znázornenie farebného odtieňa pozri 
vnútornú stranu obálky.

Elastický silikónový tmel, uvoľňujúci kyselinu octovú, bez obsahu oxímu, odolný voči chemi-
káliám na utesnenie mechanicky a chemicky namáhaných podlahových a spo-
jovacích škár v skladovacích a výrobných halách, dielňach, umývacích linkách a závod-
ných kuchyniach.

l Interiér a exteriér
l Testovaný na znášanlivosť s potravinami 
l Vysoká tepelná odolnosť
l Veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliám, starnutiu, UV žiareniu a poveter-

nostným vplyvom
l Odolný voči vysokotlakovým čističom
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 12

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

238717 grau 15 17,20 Kartuša 310 ml
(12 ks v kartóne)

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

SoproDur® HF-D
Vysokoodolný silikón

Hohe Belast-
barkeit    

Le
be

nsm
ittelverträglich

Lebensmittelvertr
ägl

ic
h

   

HF-D 817

vhodný 

kartušový silikónový 

lis strana 87

Pozri aj maticu použitia tmelov 
na strane 40.

Elastický, silikónový tmel s neutrálnym zosieťovaním, s matným cementovým 
vzhľadom na vypĺňanie spojovacích a dilatačných škár všetkých prírodných, keramic-
kých a betónových kamenných dlažieb a spojov s kovmi. Možnosť použitia aj  
na plošné škárovanie veľkoformátových platní s nízkym napätím v exteriéri.

l Interiér a exteriér
l Na prírodné, keramické a betónové kamenné dlažby a kov
l Vhodný nalepenie zrkadiel
l Neutrálne zosieťovanie
l Matný, cementový vzhľad
l Vysoká adhéznosť na bokoch
l Bez znečistenia okrajových zón
l Odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

* Tovar ošetrený podľa vyhlášky o biocídoch; 
dodržte aktuálne informácie o výrobku na 
stránke www.sopro.at.

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

238300 transparent 00 16,41 Kartuša 310 ml
(12 ks v kartóne)

12 ks 310 ml na 
cca 3,1 m škáru
(10 x 10 mm)238310 weiss 10

238315 grau 15

238317 silbergrau 17

238320 zementgrau 20

238322 steingrau 22

238332 beige 32

238333 jurabeige 33

238366 anthrazit 66

238377 manhattan 77

QuattroTec

Vodná pištoľ na 

silikónové kartuše na 

strane 87

vhodný vyhladzovací 

prostriedok 

strana 40

NOVÉ

QuattroTec
Neutrálny silikón matný na prírodný 
kameň keramiku a kov

be
ste

r Schutz vor

M
ikroorganism

en

EN ISO 846
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Disperzný akrylátový tmel na plastické vypĺňanie spojovacích a dilatačných škár 
medzi savými stavebnými materiálmi, ako sú obkladačky, omietky, betón, murivo, drevo 
a pod.

l Interiér a exteriér
l Dá sa naň na znášať maľovka omietka
l Na vypĺňanie trhlín v omietke
l Odolný voči starnutiu a UV žiareniu
l Bez obsahu rozpúšťadiel
l Bez zápachu

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

238982 weiß 10 5,03 Kartuša 310 ml
(12 ks v kartóne)

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

AcrylDichtstoff 
Uzavretie trhlín

   

   

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom

AcrylDichtstoff

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

za liter

Balenie OJ VB Spotreba

238030 7,49 7,490 Postreková fľaša (6ks v katóne) 0,45 l 6 ks cca 335 kg 
(104 kart.)

cca 20 ml
na 1 m škáry

238028 32,86 6,573 Kanister 5 l 1 ks cca 493 kg
(90 kan.)

Vyhladzovací prostriedok pripravený na použitie na čisté a bezproblémové 
vyhladzovanie všetkých silikónov Sopro. Vhodný na keramické obklady opracovaný 
kameň.

l Interiér a exteriér
l Pripravený na použitie
l Ekologický
l Zvyšuje schopnosť vyhladzovania
l V praktickom spreji
l Univerzálny: na silikóny uvoľňujúce kyselinu octovú a silikóny s neutrálnym zosieťova-

ním 

Glättmittel
Leštiaci prostriedok

   

   

GM 026

NOVÉ

Vhodná pištoľ na  

silikónové kartuše 

strana 87

Pozri aj maticu použitia tmelov 
na strane 40.38 Technológia  

na  kladenie dlažby

2. Škárovanie
2.

 Šk
ár

ov
an

ie



Znázornenie farebného 
odtieňa pozri vnútornú stranu 
obálky.

Č. výrobku Farba Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

235012 950 weiß 10 22,97 Fľaška plus špongia
(10 kusov v kartóne)

1 ks 0,3 l postačí na cca 20 m² 
pri formáte obkladačiek 
15 x 15 cm a šírke škáry 

3 – 5 mm

235812 952 grau 15

235951 951 silbergrau 17

236022 953 anthrazit 66

Ľahko spracovateľný náter na škáry na báze čistého akrylátu na trvalý farebný náter 
alebo na oživenie starých, fľakatých cementových škár. Odolný voči poveternost-
ným vplyvom podľa normy DIN 18363, odpudzuje vodu a nečistoty.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Pripravený na použitie
l Vysoká krycia schopnosť
l Odpudzuje vodu a nečistoty
l Odolný voči vode, treniu a poveternostným vplyvom

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom

FugenFrisch

   

Flexibilná ochranná páska z nehrdzavejúcej  ušľachtilej ocele. Na dlhodobú  
a bezpečnú ochranu spojovacích a dilatačných škár v kompozitných izoláciách pri 
vyrezávaní a obNOVÉ silikónových škár.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Ochrana izolácie
l Vhodná pre vysoko namáhané oblasti, ako sú plavárne a závodné kuchyne
l Z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele: V4A
l Odolná voči kyselinách a chlórovej vode
l Bez organických zložiek:  

Minimalizácia tvorby plesní
l Flexibilná
l V praktickom dávkovacom kartóne
l Univerzálne použitie pri všetkých druhoch izolácií
l Veľkosť ôk: 1,1 x 1,1 mm

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298140 147,08 14,708 Rolka (šírka 50 mm) 10 m 1 ks cca 1,05 m/m

298141 231,60 11,580 Rolka (šírka 30 mm) 20 m 1 ks

SchnittSchutzBand
Nerezová ochranná páska

   

   

SB 113

FUF

50 mm

30 mm

39

2. Škárovanie

2.
 Šk

ár
ov

an
ie



1) Tovar ošetrený podľa vyhlášky o biocídoch; dodržte aktuálne informácie o výrobku na stránke www.sopro.at

Sopro  
SanitärSilicon

Sopro  
KeramikSilicon

Sopro  
QuattroTec 

SoproDur®  
HF-D

Sopro  
AcrylDichtstoff

Vlastnosti

Interiér a exteriér l l l l l

Zosieťovanie reaguje s kyselinou octovou reaguje s kyselinou octovou neutrálne zosieťovanie reaguje s kyselinou octovou Akrylát 

Zabraňuje tvorbe plesní podľa normy DIN EN ISO 846 1) l l l

Dá sa naň nanášať maľovka l

Odolný voči 
vysokotlakovým čističom l l l l

Na použitie pod vodou l ll

Znášanlivosť s potravinami l l l

Vysoká zaťažiteľnosť l

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 12 l l l

Podklady

Akrylové vane, sanita l l l l l

Hliník l l l l l

Betón l l l l l

Chróm l l

Ušľachtilá oceľ ll ll l ll l

Smalt l l l l l

Sklo l l l l l

Drevo, lakované a s obsahom rozpúšťadiel l l l l

Drevo, vodové systémy ll ll l l l

Drevo, neopracované l l

Drevo, lazúrované a s obsahom rozpúšťadiel ll ll l l l

Keramika, glazovaná l l l l l

Keramika, neglazovaná l l l ll l

Plast l l l l l

Meď l

Murivo l l l l l

Mosadz l l

Opracovaný kameň/umelý kameň l l

Polyester l l l l l

Pórobetón ll ll ll ll l

Omietka l l l l l

Pieskovec l l

Zinok l l

l  Vhodný       ll  Predbežná úprava s príslušným základným náterom. Dodržte aktuálne informácie o výrobku na stránke www.sopro.at40
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Z technických dôvodov sa môžu zobra-
zené farebné odtiene líšiť od vytvrde-
ného materiálu. Dodržte aktuálne 
platné informácie o výrobku.

transluzent

transparent  00

weiß  10

naturweiß 12

lichtgrau  23

hellgrau  16

silbergrau  17

manhattan  77

grau  15

pflastergrau 13

steingrau  22

zementgrau  20

sandgrau  18

betongrau  14

basalt  64

anthrazit  66

schwarz  90

pergamon  27

jasmin  28

hellbeige  29

natura  30

bahamabeige  34

beige  32

jurabeige  33

koralle  54

caramel  38

sandel  56

sahara  40

braun  52

kastanie  50

mahagoni  55

balibraun  59

ebenholz  62

signalrot  91

weinrot  92

hellblau  84

aqua 86

tiefblau  98

apfel  42

banane  95

mango  97

weichsel  93

*

 *nie matný



Vždy je potrebné vykonať skúšobné škáro-
vanie.

1) Obkladačky z kameňa a ich otvorené štrbiny sa 
musia vopred dostatočne navlhčiť. * pozri stranu 29

Sopro DF 10®  
DesignFuge Flex

Sopro Saphir® 5 
PerlFuge

Sopro Brillant® 
PerlFuge

Sopro FL plus  
FlexFuge plus

Sopro FL 526 
FlexFuge schnell  

mit Trass

Sopro TF+ 
TitecFuge® plus

Sopro MFT 532
Fugenbreit mit Trass

Sopro MFs
MeisterFuge mit Colorstat®

Sopro DFX  
DesignFugenEpoxi

Všeobecná časť

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

Spojivo 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 CG1 CG1 RG

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

Druh obkladu

Savá keramika 
(kamenné obkladačky)   l l l ll ll ll l l l

Kamenivo,  
prietlačne lisované obkladačky  
a dlažby (delené obkladačky)

l l ll l l l l l l l l l l l l l

Jemné kamenivo l l l l l l l l l l l l l

Prírodný kameň 
(necitlivý na zmenu farby) l l l l l l l l l l l l l l

Prírodný kameň 
(citlivý na zmenu farby) l l l l l l l l

Umelý kameň l l ll l l l l l l l l l l

Cotto ll ll l l l

Sklená, porcelánová a malá mozaika, 
sklené obkladačky, 
sklené tvarovky

l l l l l l l l
len sklené tvarovky

l l l
len sklené tvarovky

l l

Použitie

Obytné priestory, vlhké priestory l l l l l l l l l l l l l l l

Exteriér 
(balkóny, terasy, fasády) l l l l l l l l l l l

Plavárne/ 
pod vodou ll ll l l ll l l

Vysoké namáhanie 
(napr. priemyselné a komerčné priesto-
ry)

ll ll l l l l l l l

Vyhrievané podklady, 
napr. podlahové kúrenie l l l l l l l l l l l l l l

Odolnosť voči 
bežným čistiacim prostriedkom l l l l l l l l l l l l l
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ll ll  mimoriadne odporúčania hodné.        ll  vhodné        ll  menej vhodné ** pozri stranu 32

Sopro DF 10®  
DesignFuge Flex

Sopro Saphir® 5 
PerlFuge

Sopro Brillant® 
PerlFuge

Sopro FL plus  
FlexFuge plus

Sopro FL 526 
FlexFuge schnell  

mit Trass

Sopro TF+ 
TitecFuge® plus

Sopro MFT 532
Fugenbreit mit Trass

Sopro MFs
MeisterFuge mit Colorstat®

Sopro DFX  
DesignFugenEpoxi

Všeobecná časť

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

Spojivo 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 CG1 CG1 RG

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

Druh obkladu

Savá keramika 
(kamenné obkladačky)   l l l ll ll ll l l l

Kamenivo,  
prietlačne lisované obkladačky  
a dlažby (delené obkladačky)

l l ll l l l l l l l l l l l l l

Jemné kamenivo l l l l l l l l l l l l l

Prírodný kameň 
(necitlivý na zmenu farby) l l l l l l l l l l l l l l

Prírodný kameň 
(citlivý na zmenu farby) l l l l l l l l

Umelý kameň l l ll l l l l l l l l l l

Cotto ll ll l l l

Sklená, porcelánová a malá mozaika, 
sklené obkladačky, 
sklené tvarovky

l l l l l l l l
len sklené tvarovky

l l l
len sklené tvarovky

l l

Použitie

Obytné priestory, vlhké priestory l l l l l l l l l l l l l l l

Exteriér 
(balkóny, terasy, fasády) l l l l l l l l l l l

Plavárne/ 
pod vodou ll ll l l ll l l

Vysoké namáhanie 
(napr. priemyselné a komerčné priesto-
ry)

ll ll l l l l l l l

Vyhrievané podklady, 
napr. podlahové kúrenie l l l l l l l l l l l l l l

Odolnosť voči 
bežným čistiacim prostriedkom l l l l l l l l l l l l l
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Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Suchá hotová zmes synteticky zušlachtená na mimoriadne úspornú výrobu rýchlo 
tvrdnúcich cementových poterov s možnosťou skorého kladenia dlažby. Dosa-
huje triedu akosti CT-C35-F5 podľa normy EN 13813 po 7 dňoch, triedu akosti CT-C40-F6  
po 28 dňoch. Nie je potrebné pridávať piesok. Vhodná na vyhrievané potery, kompozitné 
potery, plávajúce podlahy a potery na deliacej vrstve. Najmä na časovo úsporné alebo ter-
mínované práce. Vhodná aj ako malta na koly v plote.

l Interiér a exteriér, podlahy
l Pripravené na pokladanie dlažby: po cca 24 hodinách sa dajú klásť ob-

kladačky, pri veľmi tesných obkladoch ako linoleum, PVC a pod. alebo pri drevených 
obkladoch a parketách pri zvyškovej vlhkosti ≤ 2,0 CM-% (bez vyhrievania).

l Nie je potrebné pridávať piesok
l Doba spracovateľnosti: 40 – 60 minút
l Pochôdznosť: po cca 12 hodinách
l Vysoká ochrana pred spätným prevlhnutím
l Hrúbka vrstvy: 12 – 100 mm
l Vhodná na podlahové kúrenie
l Vykurovanie: po 3 dňoch
l Vhodná na čerpanie
l Zrnitosť: 0 – 4 mm
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230521 14,05 0,562 Vrece 25 kg 42 ks 1 050 kg cca 18 kg/m²
na 1 cm hrúbku vrstvy230522 10,87 2,173 Kartón 5 kg 1 ks 660 kg

Rapidur® M5
SchnellEstrichMörtel

SE4
CTC40 F6

   

Hoher Schutz 

g
e

g
e

n
 Rückdurchfe

uch
tu

n
g

   

Poterová

hotová zmes

Rapidur® M5
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Samonivelačná, čerpateľná, rýchlo tvrdnúca, cementová  univerzálna poterová 
hmota s optimálnou roztierateľnosťou. Na vyrovnávanie minerálnych podkladov  
a na vytvorenie rovných, hladkých podkladov bez odsadenia v tenkých vrstvách. Na 
následné kladenie podlahových krytín všetkých druhov, ako sú keramické obklady, dlažby  
z opracovaného kameňa, textilné a elastické krytiny a parkety. Vhodná na zaťaženia stolič-
kami na kolieskach a na podlahové kúrenie. Veľmi dobré vlastnosti spracovania a pevnej 
malty vďaka technológii Mikrodur®. Optimálna roztierateľnosť vďaka superplastifikátoru 
(výkonná stekuťovacia prísada).

l Hrúbka vrstvy: 2 – 150 mm*
l Interiér, podlahy
l Rýchloschnúca
l Doba reaktivácie: cca 25 minút 
l Bez trhlín a napätia
l Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm²
l Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 9 N/mm²
l   Mimoriadne vhodná na vykurovanie tenkých vrstiev
l Dlhá doba spracovateľnosti: 30 – 40 minút
l Pochôdznosť/možnosť kladenia keramiky: po 2 – 3 hodinách
l Rovnomerne hladká pre následné kladenie podlahovej krytiny
l Optimálna tepelná vodivosť po 28 dňoch: 1,1 W/mk
l Čerpateľná
l Dostupná je aj vhodná izolačná páska Sopro na okraje
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289017 47,29 1,892 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,5 kg/m² 
na 1 mm vrstvu

FließSpachtel plus
Samonivelizačná stierka s vynik.rozli-
vom, pochôdzna po 2 hod

EN 13 813

Ge
prüft nach

CCTT--CC35-F935-F9
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FS 15® plus
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Flexibilne použiteľná reaktívna 
izolácia, rýchlo odolná voči dažďu

Bez obsahu bitúmenu, s pevnou a 
krémovou konzistenciou

Vhodná aj v prípadenevhodných 
poveternostných podmienok

Sopro ZR Turbo MAXX

Náš vlnolam 
bez bitúmenu.
Minerálna reaktívna izolácia 
na použitie takmer všade
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Samonivelačná a modelovateľná, rýchlo tvrdnúca, vláknami spevnená, flexibilná, 
cementová poterová hmota, s receptúrou 2-v-1 na súčasné vyrovnávanie a tvorbu 
spádu. Veľmi dobré vlastnosti spracovania a modelovania vďaka flexibilnému pridávaniu 
vody. Poterová hmota na podlahy na vytváranie hladkých povrchov bez nánosov 
vhodných na následné pokladanie všetkých druhov podlahovín, ako napr. keramických 
obkladačiek a dlaždíc, dlažby z opracovaného kameňa, textilných a elastických podlahovín 
a parkiet.  Ako náterový tmel na tvoru spádov na vytvorenie spádovanej a vyrovnáva-
cej plochy až do 4 % na lícovaných a zvislých, ako aj rovných podkladoch na následné klade-
nie keramických stavebných materiálov, ako aj prírodných a umelých kameňov. Súčasť 
systému Sopro SMART®. Možnosť použitia vo vlhkých a mokrých priestoroch, 
ako aj na balkónoch a terasách. 1) 

l Hrúbka vrstvy 3 - 70 mm 3)

l Interiér a exteriér 1), podlahy
l Receptúra 2-v-1: vhodná ako nivelačná a spádovacia poterová hmota
l Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm² (ako spádovací tmel)
l Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 7 N/mm² (ako spádovací tmel)
l Samonivelačná
l Po 2 - 3 hodinách možno na ňu klásť keramiku
l Vynikajúca na modelovanie spádu
l Rýchloschnúca
l Systémové komponenty pre systém Sopro SMART®
l Vysoko flexibilná vďaka spevneniu vláknami
l Na drevené podlahy
l Vhodná na čerpanie
l Vhodná na podlahové kúrenie
l Dlhá doba spracovateľnosti: 30 - 40 minút 
l Dostupná je aj vhodná izolačná páska Sopro na okraje 
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

VarioFließSpachtel
Samonivelizačná a spádová stierka  

  N
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l
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l

Rezeptur

   
EN 13 813
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Aj na drevené podlahy

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230556 40,87 1,635 Vrece 25 kg 1 ks 1 000 kg cca 1,7 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

1) Použitie v exteriéri len 
s príslušnou izoláciou alebo pria-
mym použitím povrchovej úpravy 
s pevným epoxidovým lakom 
SoproDur®.

2)  Ako tekutá poterová hmota sa z 
dôvodu 
vysokej spotreby vody na spraco-
vanie 
dosahuje nižšia pevnosť.

3) Do 70 mm v kompozitnom systéme

2)

VS 582

Samolepiace nivelačné kolíky na presné zameranie pri väčších hrúbkach vrstvy poterovej 
hmoty a dlážkach do výšky 10 cm. Ideálne na označenie bodu merania.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298642 15,57 Kartón 1 ks

298643 124,16 Kartón (10 sáčkov po 18 ks) 1 ks

Höhenmesspunkt- 
Nivellierpin
Označovanie výškového bodu
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Samonivelačná, čerpateľná, rýchlo tvrdnúca, cementová tekutá poterová hmota  
na vytvorenie hladkých plôch bez nánosov na následné obkladacie práce akéhokoľvek 
druhu. Vhodná na podlahové kúrenie. 

l Hrúbka vrstvy: 3 - 25 mm
l Interiér, podlahy
l Rýchle schnutie a pripravenosť na kladenie dlažby pri stavbách s pevne 

staNOVÉným termínom ukončenia
l Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
l Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 6 N/mm²
l Vhodná na vykurovanie tenkých vrstiev 
l Doba spracovateľnosti: 30 - 40 minút
l Pochôdznosť: po 2 - 3 hodinách
l Dostupná je aj vhodná izolačná páska Sopro na okraje 
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230543 35,92 1,437 Vrece 25 kg 42 ks 1 050 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

ObjektFließSpachtel
Samonivelizačná stierka 3-25 mm

G
ep

rüft nach

EN 13 813

CT-C25-F6

   

se
hr emissionsa

rm

H
O

HE
 KRISTALLIN

E

W
A

SSERBINDUN
G

   
Sc

hn
el

lz
em

en
t – Ternäres System

SZ-T

Fußbodenheizungen

Be
so

nd
er

s fü
r dünnschichtige

   

*

OFS 543

Biela, samonivelačná, čerpateľná, rýchlotvrdnúca a rýchloschnúca tekutá 
poterová hmota na báze alfa-polyhydrátu na vyrovnávanie liatych poterov zo 
síranu vápenatého, poterov z liateho asfaltu a suchých poterov, ako aj na vytvorenie rov-
ných, hladkých podkladov bez nánosov na následné kladenie podlahových krytín  
akéhokoľvek druhu. Vhodná na podlahové kúrenie. Optimálna roztierateľnosť vďaka  
výkonnej stekuťovacej prísade. 

l Iteriér, podlahy
l Hrúbka vrstvy: 1 - 50 mm, od 20 mm hrúbky vrstvy treba pridať 

kremenný piesok, zrnitosť 0,4 - 0,8 mm
l Hybridný systém: Odolnosť voči zmršťovaniu stierky zo síranu vápenatého 

a rýchle vysušenie cementovej stierky
l Ideálna na podklady zo síranu vápenatého a sadrové podklady
l Ideálna na potery z liateho asfaltu
l Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm2

l Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 8 N/mm²2

l Doba spracovateľnosti: 20 – 30 minút
l Pochôdznosť: po cca 2 hodinách
l Čerpateľná

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230561 50,61 2,024 Vrece 25 kg 1 ks 1.000 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

FließSpachtel Hybrid
Biela univerzálna samonivelizačná 
stierka do 50mm

EN 13 813

Ge
prüft nach

CA-C35-F8

   

Schwindarm

Schwindarm

Hy
brid-System

sch
n

e
ll und spannungsarm

 e
rh

ä
rt

e
n

d

   

FSH 561

NOVÉ
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Cementová, rýchlo tvrdnúca, vláknami spevnená, univerzálne použiteľná, odolná 
omietacia a stierková malta podľa normy EN 998-1, tabuľka 1, trieda pevnosti CS IV 
na rýchle omietanie, vyhladzovanie a opravu stien, podláh a stropov. Na minerálnych pod-
kladoch, ako napr. betón a murivo.  
Veľmi dobré vlastnosti spracovania a modelovateľnosť. Ideálna na sanáciu  
a renováciu. Obklady sa môžu klásť už po cca 2 hodinách.  
Vhodná na omietanie soklov, vyrovnávanie a na vytváranie spádov, vo vlhkých  
a mokrých priestoroch, ako aj na balkóny, terasy a schodištia. Vďaka rýchlemu nástupu 
pevnosti treba prípadné nerovnosti povrchu včas odstrániť s škrabkou na sádru (rabotom). 

l Interiér a exteriér, podlahy, steny, stropy
l Hrúbka vrstvy: 3 - 60 mm *)

l Výborná odolnosť aj pri veľkej hrúbke vrstvy
l Veľmi jemná konzistencia a jednoduchá aplikácia
l Doba spracovateľnosti: cca 20 minút 
l Tvorba vnútorných zaoblení/tesniacich drážok
 Kapilárna pasivita podľa normy EN 1062-1
l Pochôdznosť: po cca 1,5 hodinách
l Pripravená na kladenie keramiky: po cca 2 hodinách
l Vhodná na tmelenie spádov 
l Optimálna modelovateľnosť 
l Pre rýchly postup výstavby
l Spĺňa normu DIN EN 998-1, trieda pevnosti CS IV
l Reakcia pri požiari: Trieda A1/A1fl
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230608 42,60 1,704 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230455 11,17 2,235 Vrecko 5 kg 1 ks 1 000 kg

RAM 3®
Renovačná a vyrovnávacia malta 
0-60 mm

Bereits nach

2 Stunden2 Stunden
mit Keramik

belegbar

   

H
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A

SSERBINDUN
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Le
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tgängige

G
efällespachte
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K
a
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illarpassiv gemäß DIN
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Do 60 mm 1)

*) Pri jednorazovom a celoplošnom nanášaní

RAM 3®

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou. 49
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Synteticky zušľachtená, sivá, cementová, odolná, výdatná, rýchlo tvrdnúca univer-
zálna stierková malta s ľahkými prísadami. Ako rýchloomietka na vyrovnávanie  
a opravy stien z betónu, omietku a murivo. Okrem toho sa môže použiť aj ako spádovací 
tmel a na vyhrievaných podlahách. Ideálna na rýchly postup výstavby pri renovácii.  
Mimoriadne jednoduché spracovanie.

l Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
l Flexibilná
l Podlahy, steny
l Interiér a exteriér
l S obsahom trasu
l Doba spracovateľnosti: cca 30 minút
l Pochôdznosť: po cca 2 hodinách
l Pripravená na kladenie dlažby: po cca 2 hodinách
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230602 37,48 1,499 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,2 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

AusgleichsMörtel
Rýchlotvrdnúca flexibilná vyrovnávacia 
malta s Trasom

original

natürlich

TTrassrass
   

   

AMT 466

Cementová, svetlá, rýchlo tvrdnúca, univerzálne použiteľná, odolná stierková malta 
na vyhladzovanie a opravu podláh a stien z betónu, omietky, murivo a dlážky. Používa sa 
najmä ako vyrovnávacia omietka a spádovací tmel vo vlhkých a mokrých priestoroch 
alebo na balkónoch, terasách a schodištiach. 

l Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
l Podlahy, steny
l Interiér a exteriér
l S obsahom trasu
l Doba spracovateľnosti: cca 45 minút
l Pochôdznosť: po cca 6 hodinách
l Pripravená na kladenie keramiky: po cca 12 hodinách
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Atesty:
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung (štátny ústav kontroly a výskumu potravín), Viedeň, podľa normy 

ÖNORM B 5014 / T.1 a
§ 30 zák. o potravinách (UZ 21848 / 94)

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230600 27,55 1,102 Vrece 25 kg 24 ks 600 kg cca 1,5 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

AusgleichsMörtel
Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia malta s 
Trasom

original

natürlich

TTrassrass
   

   

AMT 468
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Dvojzložková, tekutá polyesterová živica na účinné vypĺňanie trhlín v poteroch  
a na vytvorenie malty s reaktívnou živicou na malé opravy.

l Interiér a exteriér, podlahy
l Veľmi rýchlo tvrdnúca
l Odolná voči vode a poveternostným vplyvom
l Vysoká mechanická pevnosť
l Dobrá priľnavosť k betónu a oceli
l Spotreba: v závislosti od drsnosti podkladu a 

spôsobu spracovania

RissHarz
Rýchlotuhnúc malta na opravu poterov

   

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298646 77,59 25,456 Kartón (6 dóz à 508 g) 3 048 g 1 ks 304,8 kg
(100 kartónov)

cca 1,0 kg/dm3

RH 646

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Bezzápachová, rýchlo tvrdnúca kremitá živica na účinné vypĺňanie trhlín v dláž-
kach a nepravých škár, ako aj na vkladanie a upevnenie líšt proti nárazom, lomených 
líšt, ukončovacích profilov a pod. Na lepenie betónu, keramiky, opracovaného kameňa, 
dreva, kovu a pod. v interiéri a exteriéri. Možné použiť aj pri malých opravách. Rýchla, 
jednoduchá a čistá aplikácia vďaka pretrepávacím fľašiam.

l Interiér a exteriér, podlahy
l Rýchla, jednoduchá a čistá aplikácia
l Dá sa spracovať bez miešacích nástrojov
l Bez obsahu rozpúšťadiel
l Veľmi dobré prienikové vlastnosti
l Rýchlo tvrdnúca
l Doba použiteľnosti: 10 - 12 minút
l Prepracovateľnosť: po cca 45 minútach
l Bez zápachu
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9
l Len na priemyselné použitie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298654 79,63 44,239 Balenie 3ks v kartóne 1.800 ml 1 ks 180 kg
66 kart.

cca 1,0 kg/dm3

SchüttelHarz
rýchlotuhnúca malta na opravu poterov

se
hr emissionsa

rm

   

   

SH 649

S 10 poterovými svorkami

S 10 poterovými svorkami

Jednozložkový, minerálny jemný cement so špeciálnymi aditívami. Na dodatočné vypĺ-
ňanie dutých priestorov v stenách, podlahách, pod obkladačkami a jemným kameni-
vom, ako aj opracovaným kameňom citlivým na zmenu farby a striasané podlahy. Doda-
točne upevňuje poróznu pokladaciu maltu. Na spracovanie napúšťaním, striekaním alebo 
injektážou. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Jednoduchá a rýchla sanácia dutých priestorov
l Preniká do najmenších trhlín a dutých priestorov
l Zachovanie existujúceho vzhľadu obkladu
l Na dodatočné upevnenie duto položených obkladov
l Doba spracovateľnosti: minimálne 60 minút
l Žiadne výlomy, žiadna likvidácia stavebného odpadu
l Nízka prašnosť a tvorba nečistôt pri sanácii
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Používajte náradie potrebné na miešanie a spracovanie.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298300 169,43 28,239 Vedro (12 x 0,5 kg vrecko)  6 kg 1 ks 312 kg

Soprodur®

Injektážna hmota na vyplnenie dutín

   

Soprodur ®

S
a

n
ierung von Hohlla

g
e

n

   

Soprodur®
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Svetlosivý špeciálny základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, modifikovaný 
kremičitým pieskom na báze polymérovej disperzie na vytvorenie adhéznych premos-
tení na hutných, hladkých a nesavých podkladoch pri následnom škárovaní a pokla-
daní. Mimoriadne vhodný na kladenie na existujúce keramické obklady. Ako základný 
náter na zvýšenie priľnavosti na drevo, dlážky z liateho asfaltu a magnezitu a pri starých, 
zatvrdnutých zvyškoch lepidla, lakoch a PVC krytinách. V systéme schválené na použitie  
pri stavbe lodí.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Vysoká výdatnosť
l Doba sušenia: 1 - 2 hodiny
l Vhodný na nástenné a podlahové kúrenie
l Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
l GISCODE D1
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

239674 124,48 12,448 Vedro, 10 kg 1 ks 640 kg cca 150 g/m²

239673 72,34 14,468 Vedro, 5 kg 1 ks 400 kg

239675 18,35 18,350 Dóza (10 ks v kartóne)  1 kg 10 ks 270 kg

Disperzia zo syntetickej živice ako adhézne premostenie na minerálne omietky  
a poterové hmoty (napr. Sopro FS 15® plus). Na spôsob spracovania „čerstvé na čerstvé“. 
Na zošľachtenie malty, poterov a emulzií.

l Interiér a exteriér, podlahy
l Jednoduchá aplikácia
l Vysoká adhézna schopnosť
l Zabraňuje tvorbe bublín v poterovej hmote
l GISCODE D1

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

239450 103,51 10,351 Kanister 10 kg 1 ks 600 kg 100 – 200 g/m²
ako predbežný náter

(zriedený)
239449 56,17 11,234 Kanister 5 kg 1 ks 450 kg

239451 12,81 12,810 Fľaša 1 kg 
(12 ks v kartóne)

12 ks 384 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

HaftPrimer S
Penetrácia na hladké a nenasiakavé 
povrchy

innen
und

außen
Sp

ez
ialgrundierung

Spezialgrundieru
ng

   

   

Haftemulsion
Adhézny mostík - pokládka mokré do 
mokrého

   

   

HPS 673

HE 449
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Základný náter zo syntetickej živice bez obsahu rozpúšťadiel, s vysokou kon-
centráciou, rýchloschnúci, na silno a rozdielne savé podklady. Na predbežnú 
úpravu cementových poterov, poterov zo síranu vápenatého, suchých poterov, sadrokartó-
nových dosiek a sadrových vláknitých dosiek, vápenato-cementových omietok a sadrových 
omietok. Na následné nanášanie minerálnych lepidiel, tmelov a kompozitné hydroizolácie. 
V závislosti od spôsobu použitia sa môže riediť vodou. Pri sadrových podkladoch použí-
vajte neriedený.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Pripravený na kladenie dlažby: po cca 10 minútach pri +23 °C 1)

l Vhodný na nástenné a podlahové kúrenie
l Bez obsahu rozpúšťadiel
l GISCODE D1
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Grundierung 
Bezrozpúšťadlová penetrácia pre 
 rozdielne a veľmi savé povrchy

   

   DANMARK
ETA

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

239752 143,35 5,734 Kanister 25 kg 1 ks 600 kg 0,1 – 0,2 kg/m²  
neriedené239751 65,71 6,571 Kanister 10 kg 1 ks 600 kg

239749 40,53 8,106 Kanister 5 kg 1 ks 450 kg

239750 11,00 11,000 Fľaša 1 kg 
(12 ks v kartóne)

12 ks 384 kg

1) Na sadrových podkladoch a podkladoch zo 
síranu vápenatého po cca 12 hodinách.

GD 749

2) Poraďte sa s odborníkom na aplikáciu.

Jednozložková, adhézna a kontaktná emulzia s obsahom trasu, s modifikova-
ným plastom na kladenie keramických obkladačiek a dlaždíc, umelého a opracovaného 
kameňa, ako aj dlažbových kameňov. 

l Interiér a exteriér, podlahy 
l Bezpečná adhéznosť pri pokladacích prácach 
l Ako adhézne premostenie k minerálnym, cementovým základovým maltám a k minerál-

nym, cementovým podkladom 
l Ako adhézne premostenie na minerálne, cementové kompozitné potery 
l Ako adhézne premostenie v spojení s drenážnou maltou Sopro a minerálnymi, cemento-

vými monozrnnými potermi vytvorenými zákazníkom 
l Ako adhézne premostenie pre cementovú maltu Sopro s obsahom trasu 
l Vhodné aj na podlahové kúrenie 
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289748 45,84 1,833 Vrece 25 kg 1 ks 1 000 kg 1,0 – 1,5 kg/m² pri púdro-
vej metóde

1,5 – 2,0 kg/m² pri ílovej 
metóde

HaftSchlämme Flex

original

natürlich

TTrassrass
   

   

HSF 748
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Rýchloschnúci, jednozložkový základný náter z reaktívnej živice bez obsahu roz-
púšťadiel. Najmä na dlážky zo síranu vápenatého pri kladení veľkoformátového jem-
ného kameniva, ako aj na upevnenie všetkých savých a nesavých podkladov. Na nanáša-
nie základného náteru je vhodný valček krátkym vlasom Sopro. Následný posyp čerstvého 
základného náteru sa vykonáva v závislosti od nanášania s hrubozrnným kremičitým 
pieskom Sopro QS 511 alebo náteru základného náteru na zvýšenie priľnavosti Sopro S.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy 
l Špeciálne na dlážky zo síranu vápenatého v spojení s veľkoformátovým 

jemným kamenivom
l Vhodný na nástenné a podlahové kúrenie
l Pripravený na použitie
l Pripravený na kladenie krytiny: po 30 - 40 minútach
l Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
l GISCODE RU1 
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8
l Len na priemyselné použitie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289637 284,31 28,431 Kanister 10 kg 1 ks 450 kg cca 175 g/m²

MultiGrund
Univerzálna penetrácia

se
hr emissionsa

rm

   

   

MGR 637

EpoxiGrundierung
Epoxidová penetrácia

Spritzbar
   

se
hr emissionsa

rm

   

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289520 329,32 32,932 Vedro 10 kg 1 ks 280 kg ca. 0,3 - 0,5 kg/m²

259525 160,86 40,215 Vedro 4 kg 1 ks 168 kg

NOVÉ

EPG 1522 Dvojzložková tekutá epoxidová živica bezpigmentová, s nízkymi emisiami. 
Ako základný náter na upevnenie pieskových, minerálnych podkladov,  ako aj  
na zvýšenie priľnavosti na hladkých podkladoch, ako napr. kove, liatom asfalte a starých 
náteroch.  Ako základný náter pri poteroch zo síranu vápenatého pri kladení veľ-
koformátových platní. Posyp čerstvého základného náteru sa vykonáva v závislosti od 
následného nanášania s jemným alebo hrubozrnným kremičitým pieskom Sopro.  
Na uzavretie a kapilárne utesnenie cementových podkladov, na vyplnenie trhlín 
živicou, na zaliatie škár pri žľaboch a podlahových kanáloch, na vytvorenie antikapilárnych 
škár. Odolná voči vode, morskej a odpadovej vode, ako aj voči lúhom, rozriedeným 
kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom, mazivám a pohonným látkam. Ako kapi-
lárne utesnenie vlhkých, cementových podkladov na rýchle kladenie parkiet, PVC a pod.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Doba spracovateľnosti: cca 40 minút
l Možnosť kladenia obkladačiek: po cca 24 hodinách
l Základný náter pre následnú izoláciu pomocou 

polyuretáNOVÉj plošnej izolácie Sopro 1570/1571
l Na výrobu antikapilárnej malty na zalievanie škár
l GISCODE RE 30
l Len pre profesionálov!
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Disperzia zo syntetickej živice ako prísada do malty Sopro na tenké a stredné 
lôžko na zvýšenie adhéznosti a pružnosti. Zvýši sa pevnosť malty v ťahu a v strihu, 
zlepší sa ozubenie s podkladom, vyššia bezpečnosť pri mozaike a veľkoformátových obkla-
dačkách a dlažbách, najmä pri jemnom kamenive a na podlahovom kúrení. Umožní sa 
včasná príprava a kladenie na minimálne 3-mesačnom betóne, ľahkom betóne, pórobetóne 
a murive.

l Interiér a exteriér
l Na zošľachtenie No.1 weiss pri použití sklenej mozaiky v mokrom  

prostredí a pod vodou
l Pridaním flexibilnej disperzie sa výrazne zvýši pretvorenie pri cementových  

maltách na tenké lôžko

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

239447 69,88 13,976 Kanister 5 kg 1 ks 450 kg 2,5 kg na 25 kg 
suchej malty

FlexDispersion
Na tenko- a strednovrstvové malty

   

   

FD 447
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Sopro GD 749 
Grundierung

Sopro HPS 673
HaftPrimer S

Sopro MGR 637 
MultiGrund

Sopro EPG 522
Epoxi-Grundierung

Sopro HE 449 
Haftemulsion 1)

Všeobecná časť

Lepidlá na obkladačky ll ll ll ll

Poterové hmoty ll ll ll ll ll

EMICODE EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS EC1PLUS

Podklady

Cementové potery ll ll ll   l  l 4)

Potery zo síranu vápenatého   l  l 3) ll ll

Dlážky z liateho asfaltu ll ll

Omietky, P II – P III ll ll ll   l  l 4)

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

Savý betón ll ll ll   l  l 4)

Nesavý betón ll ll ll ll

Staré keramické obklady ll ll ll ll

Terrazzo ll ll ll ll

Opracovaný a umelý kameň ll ll ll ll

Dlažby kladené zasucha ll ll ll

Drevené podklady ll ll ll

Pevné zvyšky lepidla ll ll ll

Pevné betónové laky ll ll ll ll

Kov   l  l 3) ll
1) Napredbežnú úpravu podkladu metódou „čerstvé na čerstvé“ (po krátkej dobe odvetrania 10 – 15 minút, maximálne 30 minút) pri poterových hmotách Sopro okrem Sopro FS 5® a anhydritovej tekutej poterovej hmoty Sopro. Adhézna emulzia Sopro nesmie byť v 

tekutej podobe, zaschnuté povlaky sa musia odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste výrobku adhézna emulzia Sopro. 
2) Spĺňa najvyšší stupeň kvality DGNB 3 ako systém odskúšaný stavebným dozorným úradom, skladajúci sa z epoxidového základného náteru Sopro a polyuretáNOVÉj plošnej izolácie Sopro.
3) Dodržte technický list výrobku. 
4) Môže sa použiť aj riedený.
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FlächenDicht flexibel
Flexibilná, tekutá hydroizolácia

   

   
Spritzbar

Vysoko elastická, tekutá, syntetická izolácia premosťujúca trhliny, jednozložková, bez 
obsahu rozpúšťadiel. Na kompozitnú izoláciu na stenách a podlahe s dlaždi-
cami a platňami v priestoroch vystavených vlhkosti, napr. v kúpeľniach, sprchách, prá-
čovniach, sanitárnych priestoroch. 
Mimoriadne odporúčania hodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vply-
vom vlhkosti s triedou namáhania do W3 podľa normy ÖNORM B 3407.

l Interiér, steny a podlahy
l Pripravená na použitie
l Rýchloschnúca (1. vrstva: 1,5 – 2,5 h, 2. vrstva: 3 – 5 h)
l Vhodná na podlahové kúrenie
l Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná
l Kompozitná izolácia do triedy namáhania W3 

podľa normy ÖNORM B 3407
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Kompletná, v systéme odskúšaná izolačná súprava so všetkými, vzájomne zosúladenými 
výrobkami na vytvorenie vodotesných systémov pod dlaždicami a platňami, špeciálne 
v kúpeľniach a sprchách.

l Úsporné systémové riešenie
l Výrobky pripravené na použitie
l Jednoduchá aplikácia
l Vrátane pokynov na spracovanie
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4:  

Platí pre základný náter Sopro, flexibilnú plošnú izoláciu Sopro, 
tesniacu manžetu do stien Sopro Flex a izolačnú pásku Sopro 

 
Vedro obsahujúce:  
1 l Penetrácia, 5 kg FlächenDicht flexibel, 5 m Tesniaci pás, 2 ks tesiace manžety flex 089,  
1 ks valec

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230394 142,37 7,119 Vedro, 20 kg 1 ks 600 kg cca 0,6 kg/m²
na 1 vrstvu230393 111,49 7,433 Vedro, 15 kg 1 ks 600 kg

230392 39,86 7,972 Vedro, 5 kg 1 ks 400 kg

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230630 107,32 1 Set cca 240 kg
(30 vedier á 8 kg)

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK
ETA

Abdicht-Set
Hydroizolačná súprava

   

   

Tekutá prísada na zafarbenie flexibilnej plošnej izolácie Sopro kontrastnou 
farbou pred nanesením druhej izolačnej vrstvy. Pre lepšiu rozoznateľnosť a kon-
trolu rôznych izolačných vrstiev. 

l Kontrastná farba v striekačkách na jednoduché dávkovanie
l Na výrobu kontrastnej farby
l Jednoduché zamiešanie bez technických pomôcok
l Na použitie s flexibilnou plošnou izoláciou 525 
l 1 ml kontrastnej látky na 1 kg flexibilnej plošnej izolácie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230527 63,52 Kartón (6 striekačiek à 10 ml) 1 ks 1 ml /1 kg FDF 525

FlächenDicht flexibel 
KontrastMittel
Kontrastná látka

   

   

FDF 525

FDF-KM 027

ADS 630

FDF 525 s FDF-KM 027

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou. 57
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Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Rýchlo tuhnúca, dvojzložková, flexibilná, cementová vysoko výkonná izo-
lačná emulzia na vytvorenie izolácií premosťujúcich trhliny. V mokrých priestoroch, 
na balkónoch a terasách, ako aj na plavárňach. Na izoláciu stavieb a vnú-
tornú povrchovú úpravu nádrží na úžitkovú vodu. 
Veľmi nízka spotreba. Ľahká, krémová konzistencia.  
Vhodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou 
namáhania do W62) podľa normy ÖNORM B 3407. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Rýchlo tuhnúca (cca 2 hodiny na jednu vrstvu)
l Odolná voči dažďu už po cca 2 hodinách
l Odolná voči tlakovej vode 3 bar už po cca 6 hodinách
l Už po cca 6 hodinách premosťuje trhliny
l Veľmi nízka spotreba 
l Aj v zimných mesiacoch 
l Vysoko flexibilná
l Prepúšťa vodnú paru 
l Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná
l Otestovaná flexibilita za chladu až do -20 °C: Trieda CM02P podľa normy EN 

14891
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230823 Komponente A 28,55 2,855 Vrece 10 kg 1 ks 600 kg cca 1,6 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230824 Komponente B 103,35 10,335 Vedro 10 kg 1 ks 600 kg

Komp. A+B Mix cena 6,595 Vrece + Vedro 20 kg

230825 Komponente A 15,39 3,420 Vrece 4,5 kg 1 ks 900 kg

230826 Komponente B 55,55 12,344 Vedro 4,5 kg 1 ks 405 kg

Komp. A+B Mix cena 7,882 Vrece + vedro 9 kg

230827 Kombinované balenie 151,83 7,592 Kombinované balenie 20 kg 1 ks 360 kg

230828 Kombinované balenie 80,22 8,913 Kombinované balenie 9 kg 1 ks 270 kg

Sopro
Bauchemie GmbH

Turbo- 
DichtSchlämme 2-K
Dvojzložková hydroizolácia  
rýchlotvrdnúca, aj na nevyzreté povrchy
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MicroGum®-
 Technologie

1) Len prášková zložka A.
2) použiteľná s obmedzením v oblasti 

W5 pri zvýšenom pôsobení chemikálií 
(napr. závodná kuchyňa)

TDS 823

Kombinované balenie

Samostatné balenie

1)
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Jednozložková, flexibilná, cementová izolačná emulzia na vytvorenie vodotes-
ných kompozitných izolácií premosťujúcich trhliny. Možnosť použitia ako kompozitná izolá-
cia na balkóny, terasy, sprchy, práčovne a WC pri následných obkladacích prácach; na vnút-
rostrannú povrchovú úpravu nádrží na úžitkovú vodu do 4 m vodného stĺpca. Vhodná ako 
kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania  
do W61) podľa normy ÖNORM B 3407.

l Doba spracovateľnosti: cca 2 hodiny
l Doba schnutia: cca 4 hodiny na jednu vrstvu
l Interiér a exteriér 
l Steny a podlahy
l Aj na nádrže na úžitkovú vodu 
l Prepúšťa vodnú paru
l Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

231523 108,72 5,436 Vrece 20 kg 1 ks 480 kg cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230524 76,77 7,677 Vrece 10 kg 1 ks 700 kg

Dvojzložková, flexibilná, cementová izolačná emulzia spevnená vláknami. 
Vhodná na kompozitnú izoláciu balkónov, terás, spŕch, práčovní, WC, bazénov. 
Na izoláciu starých, pevných, nosných dlažieb z dlaždíc na balkónoch a terasách (dlaždica 
na dlaždicu). Na vnútornú povrchovú úpravu nádrží na úžitkovú vodu do hĺbky 
vody 6 m. Vhodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti  
s triedou namáhania do W61) podľa normy ÖNORM B 3407. 
V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Prepúšťajúca vodnú paru
l Spevnená vláknami
l Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná
l Otestovaná flexibilita za chladu až do -20 °C: Trieda CM02P podľa normy EN 14891
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Pri preprave a skladovaní 
chráňte pred mrazom.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230586 Komponente A 47,27 1,970 Vrece 24 kg 1 ks 960 kg cca 2,0 kg/m²
pri hrúbke 1 mm230587 Komponente B 102,64 12,830 Vedro 8 kg 1 ks 480 kg

Komp. A+B Mix cena 4,685 Vrece + vedro 32 kg

DichtSchlämme Flex 1-K
Flexibilná izolácia na balkóny

   
Spritzbar

   

Sopro
Bauchemie GmbH

DichtSchlämme Flex 2-K
Dvojzložková hydroizolácia
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1) použiteľná s obmedzením v oblasti W5 pri zvýšenom pôsobení 
chemikálií (napr. závodná kuchyňa)

DSF® 523

DSF® 423

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou. 59
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Reaktívna, odolná, jednozložková izolačná emulzia (MDS) na výrobu flexibilných 
kompozitných izolácií prekrývajúcich trhliny. Na izoláciu spŕch, práčovní, toaliet, bazénov, 
balkónov, terás. Na lepenie a fixáciu tesniacich pásov Sopro AEB® na všetkých 
bežných podkladoch a na vodotesné lepenie prekrytí tesniacich pások, tes-
niacich manžiet a ďalších tvaroviek. Vhodná 
ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou 
namáhania do W61) podľa normy ÖNORM B 3407.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Reaktívne vysušenie medzi páskami a tvarovkami
l Stabilná, veľmi krémová konzistencia pri spracovaní
l Dlhá doba spracovateľnosti( cca 40 minút)
l Rýchle vysušenie (každá vrstva 2 – 3 hodiny)
l Veľmi nízka spotreba, odolná voči zmršťovaniu 
l Vhodná na lepenie tesniacich pásov Sopro AEB®

l Vhodná na lepenie tesniacich pások a tvaroviek Sopro
l Otestovaná flexibilita za chladu až do -5 °C
l S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

1) použiteľná s obmedzením v oblasti W5 pri zvýše-
nom 
pôsobení chemikálií (napr. závodná kuchyňa)

Dichtschlämme Flex RS
Jednozložková hydroizolácia rýchla, flexi
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Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

231625 135,00 6,750 Vrece 20 kg 1 ks 500 kg ca. 1,3 kg/m²
na 1 mm hrúbku suchej 

vrstvy
230626 77,63 7,763 Vrece 10 kg 1 ks 700 kg

230627 16,74 8,370 Sáčok 2 kg 1 ks 800 kg

DSF® RS 623

NOVÉ

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

231625 135,00 6,750 Vrece 20 kg 1 ks 480 kg ca. 1,3 kg/m²
je mm Trockenschichtdicke230626 77,63 7,763 Vrece 10 kg 1 ks 700 kg

230627 16,74 8,370 Sáčok 2 kg 1 ks 800 kg

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.60 Technológia  
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Flexibilná manžeta do stien, odolná voči zásadám na utesnenie prechodov potrubí  
s rozmerom 1/2“ pod dlaždicami a platňami pri vytváraní vodotesných systémov. Opti-
málna adhéznosť v spojení s tesniacimi systémami Sopro. S flexibilnou vnútornou 
zónou.

Rozmery: cca 120 × 120 mm

l S flexibilnou vnútornou zónou 
l Interiér a exteriér

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298120 4,81 Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

Dichtmanschette 
Wand Flex
Flexibilná manžeta do stien  
120 x 120 mm

   

   

DWF 089

Bezpečnostná izolačná páska, systémovo testovaná, potiahnutá rúnom a elas-
tická. Na bezpečné, flexibilné a vodotesné premostenie spojovacích a dilatačných škár.  
Vďaka flexibilnej pružnej zóne sa uľahčí vkladanie izolačnej pásky.

Systémovo testované, predtvarované hotové rohy z tesniacej pásky Sopro.  
Na bezpečné, flexibilné a vodotesné premostenie spojovacích a dilatačných škár vo vnútor-
ných a vonkajších rohoch. Kladie sa v kombinácii s tesniacou páskou Sopro so záhybom.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

299456 131,31 2,626 Rolka 50 m 1 ks 120 Roli

299457 29,07 2,907 Rolka 10 m 1 ks 392 Roli

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298137 vnútorný 7,20 Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

298138 vonkajší 7,20 Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

Dichtband
Pás 120/70 mm

   

Dichtecke
Roh 140 x 120 mm

   

DB 438

DE

61
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Systémovo testovaná manžeta na utesnenie podlahových odtokov pod dlaždicami  
a platňami pri vytváraní vodotesných systémov. Optimálna adhéznosť v spojení s tes-
niacimi systémemi Sopro. 

Rozmery: 300 x 300 mm

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298136 26,39 Kus (10 ks v kartóne) 1 ks

Dichtmanschette Boden
Podlahová manžeta 300 x 300 mm

   

   

DMB 091

Flexibilná ochranná textilná páska z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.  
Na dlhodobú a bezpečnú ochranu spojovacích a dilatačných škár v kompozitných 
izoláciách pri vyrezávaní a obNOVÉ silikónových škár.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Ochrana izolácie
l Vhodná na vysoko namáhané oblasti, ako sú plavárne a závodné kuchyne
l Z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele: V4A
l Odolná voči kyselinám a chlórovej vode
l Bez organických zložiek:  

Minimalizácia tvorby plesní
l Flexibilná
l V praktickom dávkovacom kartóne
l Univerzálne použitie pri všetkých druhoch izolácií
l Veľkosť ôk: 1,1 x 1,1 mm

SchnittSchutzBand
Nerezová ochranná páska

   

   

SB 113

50 mm

30 mm
Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 

jedn. mn.
Balenie OJ VB Spotreba

298140 147,08 14,708 Rolka (50 mm široká) 10 m 1 ks cca 1,05 m/m

298141 231,60 11,580 Rolka (30 mm široká) 20 m 1 ks

Na flexibilné a vodotesné premostenie spojovacích a dilatačných škár v spo-
jení s kompozitnými izoláciami a polyuretánového plošného izolačného systému, napr.  
v závodných kuchyniach a plavárňach. Systémovo testovaná ochranná páska. 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy 
l Optimálna adhéznosť 
l Samolepiaca
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8 

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298524 163,21 5,440 Rolka (100 mm široká) 30 m 1 ks cca 1,1 m/m

FlexDichtBand
Pás na PU hydroizoláciu

   

   

FDB 524

Samolepiaca
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Dvojzložková polyuretánová tekutá živica bez obsahu rozpúšťadiel s nízkymi 
emisiami na vytvorenie kompozitných izolácií pod keramickými dlažbami vo všetkých 
vysoko namáhaných oblastiach. Na aplikácie vystavené vysokému namáhaniu, ako 
napr. plavárne, závodné kuchyne, komerčné a priemyselné priestory,  
na balkóny a terasy. 

Mimoriadne odporúčania hodné ako kompozitná izolácia pri namáhaní  
vplyvom vlhkosti s triedou namáhania W5 podľa normy ÖNORM B 3407  
pri zvýšenom pôsobení chemikálií (pozri tabuľku odolnosti). 

l Interiér a exteriér, steny a podlahy 
l Veľmi nízke emisie
l Pevná konzistencia na steny
l Tekutá konzistencia na podlahu
l Odolná voči vode, odpadovej a morskej vode
l Odolná voči vodnatým kyselinám a lúhom
l Odolná voči soľným roztokom, chlórovej, vápenatej a termálnej vode
l Trvalo zaťažiteľná v suchom stave do +70 °C, v mokrom do +40 °C
l Veľmi dobrá adhéznosť
l Bez obsahu rozpúšťadiel

Polyuretánová plošná  
izolácia

PU-FD 1570
Steny

PU-FD 1571
Podlaha

Sopro
Bauchemie GmbH

      

Spritzbar
   

W
as

se
rdichte Verklebung
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PU-FD

Veľmi nízke emisie

a bez zápachu!

silbergrau 17

NOVÉ

Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Tekutá prísada na zafarbenie polyuretáNOVÉj plošnej izolácie Sopro 
kontrastnou farbou pred nanesením druhej izolačnej vrstvy. Pre lepšiu rozozna-
teľnosť a kontrolu rôznych izolačných vrstiev. 

l Kontrastná farba v striekačkách na jednoduché dávkovanie
l Na výrobu kontrastnej farby
l Na použitie s polyuretánovou plošnou izoláciou na steny a podlahy

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230572 103,84 Kartón (6 striekačiek po 5 ml) 1 ks 5 ml / 5 kg PU-FD

PU-FlächenDicht
Kontrastná látka

   

   

PU-FD KF 572

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289572 A + B - Boden 1571 997,80 33,260 Vedro (kombinované balenie) 1 ks 360 kg ca. 1,6 - 2,0 kg/m²

289571 A + B - Boden 1571 298,33 29,833 Vedro (kombinované balenie) 1 ks 240 kg

289569 A + B - Wand 1570 235,12 39,187 Vedro (kombinované balenie) 1 ks 270 kg

NOVÉ

NOVÉ
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Na posypanie epoxidového základného náteru Sopro pri následnom nanesení 
polyuretáNOVÉj plošnej izolácie Sopro na steny a podlahy. 
V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.

l Sušený plameňom

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230507 22,18 0,887 Plastové vrece 25 kg 1 ks 1 000 kg

Quarzsand fein
Kremičitý piesok jemný 
(0,1 - 0,3 mm)

   

   

QS 507

Na zmiešavanie poterových hmôt a na opieskovanie základných náterov  
z reaktívnej živice, ako aj epoxidových základných náterov  
a povrchových úprav. Na vytvorenie antikapilárnych škár pri výstavbe plavární  
a na výrobu epoxidovej malty. 
V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.

l Sušený plameňom

Quarzsand grob
Kremičitý piesok hrubý 
(0,4 - 0,8 mm)

   

   

QS 511

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230511 21,50 0,860 Plastové vrece 25 kg 1 ks 660 kg

230512 13,08 2,617 Kartón 5 kg 1 ks

Na vytvorenie antikapilárnych škár pri výstavbe plavární a na výrobu epoxidovej 
malty.

l Sušený plameňom

Kristallquarzsand
Kryštalický kremičitý piesok 
(0,06 - 0,2 mm)

   

   

KQS 607

Č. výrobku  Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230371 22,18 0,887 Plastové vrece 25 kg 1 ks 1 050 kg
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Získal ocenenie

BAKA Award 2019 

Sopro 
izolačná páska na vane

Sopro 
tesniaci roh na vane

2 x Sopro 
multifunkčný tesniaci roh na 
vane

Sopro 
multifunkčný tesniaci roh na 
vane

Montáž bezbariérovej sprchovej vane pomocou izolačného systému Sopro na vane

WannenDichtBand
Vaňová tesniaca páska

Flexibilná, samolepiaca izolačná páska na vane obojstranne potiahnutá tex-
tíliou z rúna, z kvalitného polypropylénu. Na vodotesné prepojenie spŕch  
a vaní s plošnou izoláciou. Pomocou izolačného systému na vane Sopro sa dá ľahko 
realizovať celý rad náročných montážnych situácií, ako sú bezbariérové alebo voľne uložené 
sprchové vane. 

l Pripravená na použitie, jednoduchá a rýchla aplikácia
l So samolepiacim pásom bez butylu
l Vodotesné prepojenie vane alebo sprchovej vane s plošnou izoláciou
l Tenkovrstvová štruktúra
l Odolná voči zásadám
l Odolná voči starnutiu a nezničiteľná

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289811 139,84 5,594 Rolka (šírka 120 mm) 25 m 1 ks

289881 31,73 6,346 Karton 5m 1 ks

WDB 811

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou. 65
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Flexibilný, samolepiaci multifunkčný tesniaci roh na vane obojstranne 
potiahnutý textíliou z rúna, z kvalitného polypropylénu. S flexibilnou pružnou 
zónou. Na vodotesné prepojenie spŕch a vaní s plošnou izoláciou. Pomocou izo-
lačného systému na vane Sopro sa dá ľahko realizovať celý rad náročných montážnych situ-
ácií, ako sú bezbariérové alebo voľne uložené sprchové vane. 

l Pripravená na použitie, jednoduchá a rýchla aplikácia
l So samolepiacim pásom bez butylu
l Vhodný na všetky bežné polomery vaní
l Multifunkčná tvarovka s flexibilnou pružnou zónou
l Odolný voči zásadám
l Kompatibilný so silikónom a akrylom, odolný voči starnutiu a nezničiteľný

Samolepiaca zvuková izolačná páska na sprchy a vane tlmiaca zvuk šírený 
hmotou. Zvuková izolácia a zabránenie vzniku akustických mostov medzi 
okrajom vane a stavebným objektom. Zvuková izolačná páska sa pripevní na pred-
tým pripevnenú izolačnú pásku na vane ako dodatočná zvuková izolácia. 

l Zníženie hladiny hluku
l Jednoduchá aplikácia vďaka samolepiacej zadnej strane
l Mäkký, flexibilný materiál
l Hrúbka: 3 mm

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289813 18,17 1 ks

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289814 6,24 1,248 Rolka v kartóne 5 m 1 ks

289815 42,30 0,846 Kartón (10 roliek po 5 m) 50 m 1 ks

WannenDichtMultiecke
Tesniaci multifunkčný roh

WannenDicht Schallschutz
Zvuková izolácia vane

Flexibilný, samolepiaci tesniaci roh na vane obojstranne potiahnutý textí-
liou z rúna, z kvalitného polypropylénu. Vnútorný roh s flexibilnou pružnou zónou. 
Na vodotesné prepojenie spŕch a vaní s plošnou izoláciou. Pomocou izolačného 
systému na vane Sopro sa dá ľahko realizovať celý rad náročných montážnych situácií, ako 
sú bezbariérové alebo voľne uložené sprchové vane.

l Pripravená na použitie, jednoduchá a rýchla aplikácia
l So samolepiacim pásom bez butylu
l Vhodný na všetky bežné polomery vaní
l Vnútorný roh s flexibilnou pružnou zónou
l Odolný voči zásadám
l Kompatibilný so silikónom a akrylom, odolný voči starnutiu a nezničiteľný

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289812 12,49 1 ks

WannenDichtEcke
Tesniaci roh

WDE 812

WDM 813

WDS 814

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.66 Technológia  
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AEB®

Utesňovací a výstužný pás

   

Tenkovrstvový, vodotesný tesniaci a oddeľovací pás premosťujúci trhliny  
z vysoko kvalitného polypropylénu, obojstranne potiahnutý špeciálnou textíliou 
 z rúna. 
Rúno vytvára optimálnu adhéznosť medzi tesniacim a oddeľovacím pásom a cementovým 
lepidlom na obkladačky. Vhodný na bezpečné a flexibilné utesnenie povrchov stien  
a podláh pod keramickými dlaždicami a platňami, ako aj dlažieb z opracova-
ného kameňa v kúpeľniach, sprchách a v mokrých priestoroch. Mimoriadne 
vhodný ako rýchle izolačné opatrenie na stavbách s pevne staNOVÉným ter-
mínom ukončenia a pri sanácii. Vhodný ako kompozitná izolácia pri namá-
haní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania do W51) podľa normy ÖNORM B 
3407. 

l Interiér, steny a podlahy
l Vodotesný a oddeľujúci
l Tenkovrstvová štruktúra: hrúbka 0,4 mm
l 100 cm šírka pre menej spojov a plochšie povrchy 
l Odolný voči zásadám, tenzidom
l Flexibilný a premosťuje trhliny
l Odolný voči starnutiu a nezničiteľná
l Pripravený na použitie
l Nie je potrebná kontrola hrúbky vrstvy
l Odolný voči mikroorganizmom
l Jednoduchá a rýchla aplikácia
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Flexibilný, vodotesný tesniaci a oddeľovací pás premosťujúci trhliny a znižuje 
napätie z vysoko kvalitného polypropylénu. Vďaka obojstrannej špeciálnej povr-
chovej úprave s rúnom zabezpečuje optimálnu adhéznosť z cementovým lepidlom  
na obkladačky. Mimoriadne vhodný na bezpečné a flexibilné utesnenie a oddelenie 
v exteriéri na balkónoch a terasách pod keramickými dlaždicami a platňami, ako aj 
dlažbami z opracovaného kameňa. 
Špeciálny pás zabezpečí lepšie vyrovnanie napätia pri náhlych zmenách teploty. Kera-
mické dlažby a dlažby z prírodného kameňa sa môžu klásť bez dlhých čaka-
cích dôb. Vhodný ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti  
s triedou namáhania do W6 podľa normy ÖNORM B 3407.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Proti pôsobeniu vody špeciálne na balkóny a terasy 
l Vodotesný, odolný voči zásadám
l Na kladenie veľkoformátového jemného kameniva v exteriéri
l Veľmi dobré oddelenie v interiéri a exteriéri
l Flexibilný a premosťuje trhliny
l Minimalizované oneskorenie pri podlahových kúreniach
l Pripravený na použitie, nie je potrebná kontrola hrúbky vrstvy
l Hrúbka: cca 1,1 mm
l Jednoduchá a rýchla aplikácia
l Odolný voči mikroorganizmom 
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289640 340,26 11,342 Rolka (100 cm široká) 30 m 1 ks cca 267 kg
(35 Roliek)

cca 1,05 m/m²

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289639 247,82 16,521 Rolka (100 cm široká)15 m 1 ks cca 232 kg
(35 Roliek)

cca 1,05 m/m²

Sopro
Bauchemie GmbH

DANMARK
ETA

AEB® plus
Utesňovací a výstužný pás na vonk. 
použitie
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1) použiteľná s obmedzením v oblasti 
W5 pri zvýšenom pôsobení chemikálií 
(napr. závodná kuchyňa)

AEB 640

AEB plus 639
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Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze polyméru, pripravené na použitie. Na vodo-
tesné prelepenie spojov a prekrytí tesniacich pásov Sopro, ako aj na vodotesné 
prelepenie prekrytí tesniacich pások Sopro, tesniacich manžiet a iných tvaro-
viek.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 11
l Odporúča inštitút Sentinel Haus

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

230818 17,48 Kartuša 431 g
(12 ks v kartóne)

1 ks cca 1,4 kg/m²
pri hrúbke 1 mm

Racofix® 
Montagekleber
Univerzálne lepidlo
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RMK 818

Predtvarované hotové rohy, obojstranne potiahnuté so špeciálnou textíliou z rúna,  
na bezpečné, flexibilné a vodotesné premostenie spojovacích a dilatačných škár v interié-
roch a exteriéroch. 
Kladie sa v kombinácii s izolačnou páskou Sopro AEB®.

l Interiér a exteriér
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9 

Rozmery: cca 120 x 120 mm AEB® 642 
 cca 110 x 110 mm AEB® 643 

Č. výrobku  Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289642 vnútorný 6,72 Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289643 vonkajší 6,72 Kus (25 ks v kartóne) 1 ks

AEB® 642
AEB® roh vonkajší

AEB® 643
AEB® roh vnútorný

   DANMARK
ETA

AEB 642/643

Izolačná páska obojstranne potiahnutá špeciálnou textíliou z rúna na bez-
pečné a vodotesné prelepenie spojov tesniacich pásov Sopro.  
Na naleptanie tesnenia na profily balkónových hrán a iných komponentov.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Vhodná najmä na zlepenie spojov tesniacich pásov AEB®

l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 9

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289641 69,66 2,786 Rolka (120 mm široká) 25 m 1 ks

AEB® Dichtband
Izolačný pás

   

   

DANMARK
ETA

AEB 641
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Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Manžety do stien a podláh, obojstranne potiahnuté so špeciálnou textíliou z rúna, na bez-
pečné utesnenie všetkých bežných prechodov potrubí alebo podlahových 
odtokov pod keramickými dlaždicami a platňami a dlaždicami z prírodného kameňa.  
Na utesnenie s tekutými izoláciami a izoláciami vo forme pásov od firmy Sopro.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l S flexibilnou pružnou zónou
l Znižujúce prienik pár a vodotesná
l Odolné voči zásadám a lúhom
l Odolné voči vode a poveternostným vplyvom
l Optimálna adhéznosť

Č. výrobku Cena za balenie Formát Balenie OJ

289645 AEB® 645 Podlahová manžeta 8,27 450 x 450 mm kus (10 ks v kartóne) 1 ks

289658 AEB® 129 stenová manžeta špeciál 10-24 mm 4,47 100 x 100 mm kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289647 AEB® 130  stenová manžeta špeciál  32-55 mm 5,67 150 x 150 mm kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289653 AEB® 112 stenová manžeta špeciál 50-75 mm 6,37 170 x 170 mm kus 1 ks

289648 AEB® 131  stenová manžeta špeciál 2 x 10-16 mm / 40 mm rozteč 5,20 120 x 70 mm kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289649 AEB® 132 stenová manžeta špeciál 2 x 10-24 mm / 150 mm rozteč 10,11 250 x 100 mm kus (25 ks v kartóne) 1 ks

289652 AEB® 133 stenová manžeta špeciál 75-110 mm 7,70 200 x 200 mm kus (25 ks v kartóne) 1 ks

DANMARK
ETA

AEB® Wand- und 
Bodenmanschetten
Manžety do stien a podlahy

   

   

AEB®

Predtvarované, flexibilné medzikusy na bezpečné utesnenie rohov spádu  
v sprchách na úrovni podlahy 

l Interiér a exteriér, podlahy
l Špeciálne na použitie v sprchách na úrovni podlahy
l Dostupné vo výške 20 mm a 28 mm
l Použiteľná na bezpečné utesnenie všetkých bežných výškových rozdielov

AEB® 129

AEB® 645

AEB® 130

AEB® 131

AEB® 132

AEB® 133

AEB® 112

AEB® 176
AEB® tvarovka ľavá

AEB® 177
AEB® tvarovka pravá

   

AEB® 176/177

Systémové komponenty

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ PG Výška

289654 176 ľavá 20 mm 8,28 Kus 1 ks 20 mm

289655 176 ľavá 28 mm 8,82 Kus 1 ks 28 mm

289656 177 pravá 20 mm 8,28 Kus 1 ks 20 mm

289657 177 pravá 28 mm 8,82 Kus 1 ks 28 mm
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AEB®  
Abdichtungs- und  
EntkopplungsBahn HD
Izolačný a oddeľovací pás 

Hohe Belast-
barkeit    

se
hr emissionsa

rm

AEB® HD 958

Na najvyššie namáhanie, 

optimalizované na 

komerčné 

použitie! 

Schnelle Durchtrocknung

Dauerbeanspruchte 
Nassräume

Hohe chemische 
Beanspruchung

Gewerbliche Nutzung

Dauerbeanspruchung

Gewerbliche Nutzung

Hohe mechanische 
Beanspruchung

Gewerbliche Nutzung

Begehung und Befahrung
innen und außen

Entkopplung

Schneller
Arbeitsfortschritt

Terminbaustellen

NOVÉ

Inovatívny prémiový tesniaci a oddeľovací pás, veľmi tenký a s vysokým stup-
ňom izolácie bez vonkajšej vrstvy z rúna na bezpečné a flexibilné utesnenie povr-
chov stien a podláh pod keramickými obkladačkami a dlažbami, ako aj obkladačkami  
z opracovaného kameňa. Mimoriadne odporúčania hodné ako kompozitná izolá-
cia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania W5 podľa normy 
ÖNORM B 3407 pri zvýšenom pôsobení chemikálií (pozri tabuľku odolnosti).

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Až 5x lepšie adhézne hodnoty v porovnaní s bežnými tesniacimi pásmi
l Optimálna ochrana voči vzlínavosti vďaka jedinečnej štruktúre povrchu
l Na najvyššie chemické namáhanie
l Na najvyššie mechanické namáhanie
l Oddeľujú a znižujú napätie
l Flexibilné a premosťuje trhliny
l Mimoriadne vhodné na rýchlu izoláciu na stavbách s pevne stanoveným termínom 

ukončenia a pri sanácii

Č. výrobku  Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

289670 476,67 15,889 Kotúč (šírka 100 cm) 30 m 1 ks cca 260 kg
(35 roliek)

cca 1,00 - 1,05 m²/m²

Teraz aj 

s praktickým 

1 cm rastrovaním

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.70 Technológia  
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AEB HD 1164

AEB HD 1165

AEB® HD Dichtband
Prelepovací pás

Hohe Belast-
barkeit    

se
hr emissionsa

rm

AEB® HD 1161

Tesniaci roh AEB® HD 
interiér/exteriér
Tvarovka - roh

Hohe Belast-
barkeit    

se
hr emissionsa

rm

AEB® HD 1162/1163

AEB® HD  
Dichtmanschetten
Tvarovka - manžety 

Hohe Belast-
barkeit    

se
hr emissionsa

rm

AEB® HD 1164/1165

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Inovatívna, chemicky a mechanicky vysoko namáhateľná prémiová tesniaca 
páska bez vonkajšej vrstvy z rúna na bezpečné, flexibilné a vodotesné premostenie 
spojovacích a dilatačných škár v kombinácii s tesniacimi a oddeľovacími pásmi Sopro AEB® 
HD pod keramickými obkladačkami a dlažbami, ako aj obkladačkami z opracovaného 
kameňa.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Na najvyššie mechanické namáhanie
l Testované v systéme Sopro AEB® HD
l Optimálna ochrana voči vzlínavosti vďaka jedinečnej štruktúre povrchu
l Na najvyššie chemické namáhanie

Inovatívne, chemicky a mechanicky vysoko namáhateľné prémiové tesniace 
rohy bez vonkajšej vrstvy z rúna na bezpečné, flexibilné a vodotesné premostenie 
spojovacích a dilatačných škár v kombinácii s tesniacimi a oddeľovacími pásmi Sopro AEB® 
HD pod keramickými obkladačkami a dlažbami, ako aj obkladačkami z opracovaného 
kameňa.

l Interiér a exteriér
l Na najvyššie mechanické namáhanie
l Testované v systéme Sopro AEB® HD
l Optimálna ochrana voči vzlínavosti vďaka jedinečnej štruktúre povrchu
l Na najvyššie chemické namáhanie

Inovatívne, chemicky a mechanicky vysoko namáhateľné prémiové tesniace 
manžety s flexibilnou pružnou zónou, na jednej strane bez vonkajšej vrstvy  
z rúna na bezpečné utesnenie všetkých bežných prechodov potrubí v kombinácii s tesnia-
cimi a oddeľovacími pásmi Sopro AEB® HD pod keramickými obkladačkami a dlažbami, ako 
aj obkladačkami z opracovaného kameňa.

l Interiér a exteriér, steny a podlahy
l Na najvyššie mechanické namáhanie
l Testované v systéme Sopro AEB® HD
l Flexibilná pružná zóna so špeciálnym krúžkom v tvare O pre ešte väčšiu bezpečnosť
l Optimálna ochrana voči vzlínavosti vďaka jedinečnej štruktúre povrchu
l Na najvyššie chemické namáhanie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB

289671 69,30 2,772 Kotúč (šírka 120 mm) 25 m 1 ks cca 165 kg
(392 roliek)

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.

Art.-Nr. Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ Rozmery

289672 Tesniaci roh vnútorný 9,82 kus (25 ks. v kartóne) 1 ks. cca 120 x 120 mm

289673 Tesniaci roh vonkajší 9,82 kus (25 ks. v kartóne) 1 ks. cca 120 x 120 mm

Art.-Nr. Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ Rozmery

289674 Tesniaca manžeta 1164 
10 - 18 mm

5,88 kus (25 ks. v kartóne) 1 ks. cca 145 x 145 mm

289675 Tesniaca manžeta 1165 
18 - 25 mm

6,77 kus (25 ks. v kartóne) 1 ks. cca 155 x 155 mm

71
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Polyesterová vlákninová, lisovaná doska impregnovaná plastom v hrúbkach 2 mm, 4 mm, 
7 mm, 9 mm a 12 mm na tlmenie kročajového hluku a tepelnú izoláciu v spojení  
s keramickými obkladmi a obkladmi z prírodného kameňa a na neutralizáciu napätia na 
kritických podkladoch bez deformačnej schopnosti. Vhodná aj pod koberce,  
parkety, elastické podlahové krytiny z PVC, kaučuku, linolea a pod.

l Interiér, podlahy
l S tlmením kročajového hluku
l Zvýšenie odolnosti voči ohybu, tepelná izolácia a neutralizácia napätia pri sanácii 

drevených podláh
l Zlepšenie tepelnej izolácie pri zle tlmených plávajúcich podlahách alebo kompozitných 

dlážkach
l Neutralizácia napätia na čerstvých betónových plochách s rizikom zmršťovania, ako aj  

na dlážkach s rizikom vzniku trhlín alebo na zmiešaných podkladoch
l Na vyrovnanie hladiny dlaždíc pri kladení dlaždíc na dlaždice
l Ako izolácia pod dodatočne kladenom elektrickom podlahovom kúrení  

na urýchlenie dosiahnutia požadovanej teploty a na izoláciu zospodu
l V závislosti od podlahovej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až 10 dB*) pod kera-

mickými dlaždicami a platňami
l V kombinácii s alternatívnymi izoláciami pri sanácii kúpeľní 
l Rýchla a jednoduchá aplikácia 
l Vysoký komfort pochôdznosti a bývania 
l Zodpovedá triede tepelnej vodivosti 095 pre tepelné izolácie
l Občasné zaťaženie až do 5 kN/m²
l Rozmery 60 cm × 100 cm
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 40 , 41

Č. výrobku  Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB

297102 2 mm (100 x 60 cm) 312,66 17,370 Kartón (30 paltní) 18 m² 1 ks cca 261 kg (10 v kartóne = 180 m²)

297104 4 mm (100 x 60 cm) 181,17 20,130 Kartón (15 paltní) 9 m²

Volne ložených 200 ks 120 m²

1 ks cca 261 kg (10 v kartóne = 90 m2)

297204 2.256,00 18,800 200 ks cca 348 kg

297107 7 mm (100 x 60 cm) 158,53 22,018 Kartón (12 paltní) 7,2 m²

Volne ložených 120 ks 72 m²

1 ks cca 353 kg (10 v kartóne = 72 m2)

297207 1.472,40 20,450 120 ks cca 353 kg

297109 9 mm (100 x 60 cm) 156,08 26,013 Kartón (10 paltní) 6 m²

Volne ložených 100 ks 60 m²

1 ks cca 378 kg (10 v kartóne = 60 m2)

297209 1.460,00 24,333 100 ks cca 378 kg

297112 12 mm (100 x 60 cm) 144,09 34,307 Kartón (7 paltní) 4,2 m²

Volne ložených 80 ks 48 m²

1 ks cca 353 kg (10 v kartóne = 42 m2)

297212 1.553,60 32,367 80 ks cca 404 kg

* Hodnota skúšobného stavu podľa normy  
EN ISO 1408, ktorá slúži ako pomôcka. 
Miera skutočného zníženie kročajového 
hluku v objekte sa zisťuje prostredníc-
tvom skúšobnej pokládky a skúšobného 
merania.

Pozri maticu použitia systémov na tlmenie kročajového hluku a oddeľovanie na stranách 76 a 77.

FliesenDämmPlatte
Zvuková izolácia pod dlažbu

se
hr emissionsa

rm
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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

Tlmenie kročajového hluku:

FDP 558,  2 mm až do 8 dB*

FDP 558,  4 mm až do 10 dB*

FDP 558,  7 mm až do 10 dB*

FDP 558,  9 mm až do 10 dB*

FDP 558, 12 mm až do 10 dB*

*

FDP 558
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Polyesterová vlákninová, lisovaná doska impregnovaná plastom so špeciálnou povrchovou 
úpravou z vrstveného rúna pre mimoriadne vysoké požiadavky na tlmenie kročajového 
hluku v spojení s keramickými obkladmi a obkladmi z prírodného kameňa. Na schodištia 
vo viacposchodových budovách a na zle izolovaných podlahách. Ako spevňujúca a odde-
ľujúca medzivrstva na sanáciu starých drevených podláh, ako aj na tepelnú izoláciu 
na sanáciu a renováciu v interiéri.

l Interiér, podlahy
l V závislosti od podlahovej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až 16 

dB* pod keramickými dlaždicami a platňami
l Neutralizácia napätia na čerstvých betónových plochách s rizikom zmršťovania, ako 

aj na dlážkach s rizikom vzniku trhlín alebo na zmiešaných podkladoch
l Zlepšenie tepelnej izolácie pri zle tlmených dlážkach alebo kompozitných 

dlážkach
l Občasné zaťaženie až do 3 kN/m²
l Malá konštrukčná výška: Hrúbka 8 mm
l Rozmery: 60 cm × 100 cm
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 40 , 41

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB

297565 8 mm (100 x 60 cm) 147,56 49,186 Kartón (5 paltní) 3 m² 1 ks cca 253 kg
(100 platni)

(20 v kartóne = 60 m2)

* Hodnota skúšobného stavu podľa 
normy DIN EN ISO 140 8, ktorá slúži ako 
pomôcka. Miera skutočného zníženie 
kročajového hluku v objekte sa zisťuje 
prostredníctvom skúšobnej pokládky a 
skúšobného merania.

Pozri maticu použitia systémov na tlmenie kročajového hluku a oddeľovanie na stranách 76 a 77.

Drenážna podložka z HD polyetylénu a špeciálnej sklenej sieťoviny zabezpečí v spo-
jení s drenážnou maltou Sopro DM 610 vyvýšenie obkladu a tým rýchlejšie a spoľah-
livé horizontálne odvodnenie na všetkých stranách balkónov, terás a schodíšť. Drenážna 
podložka Sopro sa kladie voľne na flexibilné izolačné emulzie ako Sopro DSF® 423/523/623, 
Sopro TDS 823 alebo izolačné pásy, ako napr. bitúmenový izolačný pás SoproThene. Môže 
sa použiť aj pod drenážne malty so syntetickou živicou, namiešané zo staveb-
nej živice Sopro BH 869 a zrnitého drenážneho poteru Sopro DEK 872.

l Exteriér, podlahy
l Spoľahlivé a rýchle odvodnenie pod drenážnou maltou Sopro
l Pod keramiku a obklady z prírodného kameňa
l Vysoká tlaková zaťažiteľnosť
l Malá konštrukčná výška: cca 8 mm
l Jednoduchá aplikácia
l Odolná voči starnutiu a deformácii

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

297654 8 mm (1 x 12,5 m) 247,14 19,771 Rola (100 cm široká)  12,5 m²  
(10 kg)

1 ks cca 60 kg
(6 kotúčov)

cca 1,05 m²/m²

TrittschallDämmPlatte
Zvuk. iz. 16dB
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DrainageMatte
Nopková fólia na izol. terás

   

   

OptimaleOptimaless
WWasserasserableitungs-ableitungs-

vermögenvermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

Optimales
Wasserableitungs-

vermögen

*

TDP 565

DRM 653
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Polyesterové rúno spevnené vystužovacou textíliou na opätovné kladenie dlažby  
z dlaždíc a platní, ako aj na oddeľovanie pod dlaždicami a platňami.

Neutralizácia napätia 
Mimoriadne vhodné ako oddeľujúca medzivrstva v kompozitných systémoch na kritických, 
čerstvých podkladoch s rizikom vzniku trhlín. Napätie, naprd. v dôsledku zostatkového 
zmršťovania, trhliny a deformácie podkladu sa vďaka nemu neprenášajú na dlažbu z dlaž-
díc.

Opätovné kladenie dlažby 
Najmä v oblasti vzorkovníc dlaždíc a výstavných kójí, aj vo výstavbe nájomných domov na 
zachovanie starých dlažieb na podlahách. Dlaždice sa kladú na rúno na opätovné kladenie  
a oddelenie Sopro, pripevnené fixačnou páskou Sopro. V prípade potreby sa dá dlažba  
z dlaždíc pomocou rúna na opätovné kladenie a oddelenie Sopro rýchlo a čisto odstrániť  
bez poškodenia podkladu.

l Interiér, steny a podlahy
l Na vytvorenie dlažby z dlaždíc, ktorá sa dá opätovne položiť
l Hrúbka: cca 0,7 mm
l S praktickou stupnicou po metroch

Samolepiaca páska na bezpečnú fixáciu rúna na opätovné kladenie a oddelenie 
Sopro ako rúno na opätovné kladenie na steny a podlahu v interiéri.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

297660 1 x 50 m 397,08 7,942 Rola (100 cm široká) 50 m² 1 ks cca 180 kg
(24 roli)

297661 25 m 58,92 2,357 Rola (50 cm široká) 25 m 1 ks

Sopro Fixier-Band
Samolepiaci pás

WE-Vlies
Polyesterová armovacia tkanina

se
hr emissionsa

rm

   

   

Sklená textília odolná voči zásadám, obalená plastom na vloženie do omietok, 
poterových hmôt, malty na tenké lôžko a tesniace emulzie. Na spevnenie a zvýšenie 
odolnosti voči vzniku trhlín a dynamickú tuhosť pri kritických podkladoch.  
Pri použití izolačných dosiek pod dlaždice Sopro, dosky na tlmenie kročajového hluku Sopro 
alebo pásu na tlmenie kročajového hluku a oddeľovanie Sopro na spevnenie styčných plôch 
dosiek a pásov alebo na spojenie stavebných dielov.

l Veľkosť ôk: 4,0 mm × 4,5 mm
l Interiér a exteriér

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298130 50 m2 80,97 1,619 Rolka (100 cm široká) 50 m 1 ks 30 roli cca 1,1 m/m2

Armierung
Armovacia sieťka

   

   

WEV 579

AR 562

Nie je skladom, tovar len 
na objednávku s dodacou lehotou.74 Technológia  
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Samolepiaca izolačná páska na okraje z polyetylénovej peny s uzatvorenými bun-
kami, nezničiteľná, potiahnutá rúnom. Jednoduchá a bezpečná aplikácia. Na zabránenie 
premosteniam malty na spojoch medzi podlahou a stenou. Na všetky druhy cemento-
vých poterov a poterov zo síranu vápenatého. Používa sa najmä v spojení  
s tekutým poterom Sopro Rapidur®.

l Interiér a exteriér
l Samolepiaca
l Jednoduchá a bezpečná aplikácia
l Zabraňuje akustickým mostom a núteného napätia pri ukončovacích škárach na podla-

hách a stenách
l Jednoduché a bezpečné formovanie rohov
l Vysoká priľnavosť na čistých podkladoch
l DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 40

Rozmery: výška 50 mm, hrúbka 5 mm, 40 mm lepiace rúno

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

297960 228,24 2,282 Kartón (5 role a 20m) 100 m 1 ks 48 v kartóne
(cca 35 kg)

Pás z gumeného granulátu na báze recyklácie na zvýšenie hodnoty izolácie proti 
kročajovému hluku pri veľmi malej konštrukčnej výške pod keramickými dlaždi-
cami a platňami. Kladenie sa vykonáva hrana na hranu pomocou flexibilných druhov malty 
na tenké alebo tekuté lôžko na existujúcom podklade. Môže sa použiť aj ako oddeľovacia 
medzivrstva pri sanácii a v novostavbách, ako pri podlahovom teplovodnom kúrení. 

l Interiér, podlahy
l V závislosti od podlahovej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až  

17 dB* pod keramickými dlaždicami a platňami
l Neutralizácia napätia na čerstvých betónových plochách s rizikom zmršťovania, ako 

aj na dlážkach s rizikom vzniku trhlín alebo na zmiešaných podkladoch
l Zlepšenie tepelnej izolácie pri zle tlmených dlážkach alebo kompozitných 

dlážkach
l Odolný voči zásadám
l Občasné zaťaženie až do 3 kN/m²
l Veľmi malá konštrukčná výška: Hrúbka 3 mm
l Nízka plošná hmotnosť: cca 3,1 kg/m²

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

297664 178,25 17,825 Rola (100 cm šíroká) 10 m² 1 ks 20 roli

* Hodnota skúšobného stavu podľa 
normy DIN EN ISO 140 8, ktorá slúži ako 
pomôcka. Miera skutočného zníženie 
kročajového hluku v objekte sa zisťuje 
prostredníctvom skúšobnej pokládky a 
skúšobného merania.

Trittschall- und 
EntkopplungsBahn
Zvukovo izolačný pás 3 mm
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RandDämmStreifen
Okrajový pás 50 mm

   

   

*

TEB 664

RDS 960
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* Hodnota skúšobného stavu podľa normy EN ISO 140 -8, ktorá slúži ako pomôcka. Miera skutočného zníženie kročajového hluku v objekte sa zisťuje prostredníc-
tvom skúšobnej pokládky a skúšobného merania.

Vlastnosti Podklad Hrúbka  Použitie  Formát Hmotnosť  Zníženie kročajo-
vého 
hluku 

Tepelná vodivosť Tepelný 
odpor 

Sopro FDP 558

se
hr emissionsa

rm

• Zvýšenie odolnosti voči ohybu, tepelná izolácia 
a neutralizácia napätia pri sanácii 
drevených podláh (len 7 mm, 9 mm a 12 mm)

• V závislosti od stropnej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až do 10 dB 1) 
pod keramickými obkladačkami a dlažbami 
(v závislosti od hrúbky dlaždice)

• Neutralizácia napätia na čerstvých betónových plochách s rizikom 
zmršťovania, ako aj na dlážkach s rizikom vzniku trhlín alebo na zmiešaných 
podkladoch

• Ako izolácia pod dodatočne kladených elektrických podlahových kúreniach
• Občasné zaťaženie až do 5 kN/m²

Betón, cementové potery, potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery), 
omietky a vyškárované murivo, liaty asfalt, staré terrazzo dlažby, obkladačky  
a drevotrieskové dosky a drevené podlahy (len 7 mm, 9 mm a 12 mm) 

 
 

2 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

60 cm × 100 cm Cca 0,8 kg/m² Až do  8 dB 1) 0,0511 W/mK 0,039 m² K/W

4 mm 60 cm × 100 cm Cca 2,9 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

7 mm 60 cm × 100 cm Cca 4,5 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

9 mm 60 cm × 100 cm Cca 6,3 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

12 mm 60 cm × 100 cm Cca 8,4 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565

se
hr emissionsa

rm

• V závislosti od stropnej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až 16 dB 1) 
pod keramickými obkladačkami a dlažbami

• Oddelenie kritických podkladov
• Tepelná izolácia
• Malá konštrukčná výška
• Aj pod parkety, laminát, koberce a PVC
• Občasné zaťaženie až do 3 kN/m²

Betón, cementové potery, potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery), 
omietky a vyškárované murivo, liaty asfalt, staré terrazzo dlažby, obkladačky  
a drevotrieskové dosky a drevené podlahy

8 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

60 cm × 100 cm Cca 4,2 kg/m² Až do 16 dB 1) 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664

se
hr emissionsa

rm

• V závislosti od stropnej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až 17 dB 1) 
pod keramickými obkladačkami a dlažbami

• Oddelenie kritických podkladov
• Tepelná izolácia
• Veľmi malá konštrukčná výška
• Občasné zaťaženie až do 3 kN/m²

Cementové potery, potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery), dlážky 
z liateho asfaltu, suché potery; betón, pórobetón a ľahký betón; duté podlahy; 
staré terrazzo, keramické dlažby, dlažby z opracovaného a umelého kameňa, 
vyhrievané podlahové konštrukcie, parkety, drevotrieskové dosky a drevené 
podlahy, ako aj PVC 
a linoleum v interiéri. Drevené podklady musia byť tvarovo stále 
a bez zmršťovania

3 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

1 m × 10 m Cca 3,1 kg/m² Až do 17 dB 1) 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579

se
hr emissionsa

rm

• Na vytvorenie dlažby, ktorá sa dá 
opätovne položiť

• S praktickou stupnicou

Potery, omietky, sadrokartón, pórobetón, parkety, drevené podlahy, drevotries-
kové dosky, keramika, opracovaný kameň, PVC a linoleum v interiéri

0,7 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

1 m × 50 m Cca 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB 640
se

hr emissionsa
rm

• Vodotesné
• Oddeľujúce
• Flexibilné a premosťuje trhliny
• Odolné voči zásadám, starnutiu a nezničiteľné
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• S praktickou stupnicou
• Veľmi malá konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3-mesačný; cementové potery; potery zo síranu 
vápenatého (anhydritové a anhydritové tekuté potery); potery z liateho asfaltu; 
suché potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové potery a potery 
zo síranu vápenatého); staré, pevné keramické, terrazzo dlažby, dlažby 
z prírodného a umelého kameňa; sadrové platne, sadrokartónové a sadrové 
vláknité dosky; vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietky a murivo-
vé spojivá; cementová omietka; vápenná cementová omietka; sadrová omiet-
ka; dosky z polyuretáNOVÉj peny.

0,4 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

1 m × 30 m 
1 m × 10 m 
1,5  m × 30 m

Cca 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB plus 639

se
hr emissionsa

rm

• Vodotesné
• Oddeľujúce, znižuje napätie a vysoko zaťažiteľné
• Flexibilné a premosťuje trhliny
• Špeciálne na balkóny a terasy a na kladenie veľkoformátovej 

jemnej kameniny
• Odolné voči zásadám, starnutiu a nezničiteľné
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• Veľmi malá konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3-mesačný; cementové potery; potery zo síranu 
vápenatého (anhydritové a anhydritové tekuté potery); potery z liateho asfaltu; 
suché potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové potery a potery 
zo síranu vápenatého); staré, pevné keramické, terrazzo dlažby, dlažby  
z prírodného a umelého kameňa; sadrové platne, sadrokartónové a sadrové 
vláknité dosky; vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietky a murivo-
vé spojivá; cementová omietka; vápenná cementová omietka; sadrová omiet-
ka; dosky z polyuretáNOVÉj peny.

1,1 mm • Interiér, exteriér 
• Steny, podlahy 

1 m × 15 m Cca 0,43 kg/m² – – –

Sopro AEB HD 958

se
hr emissionsa

rm

• Až 5x lepšie adhézne hodnoty v porovnaní s bežnými tesniacimi pásmi
• Na najvyššie chemické namáhanie
• Na najvyššie mechanické namáhanie
• Veľmi dobre znižuje napätie
• Flexibilné a premosťuje trhliny
• Pripravené na použitie
• Jednoduchá a rýchla aplikácia

Betón a ľahčený betón, min. 3-mesačný; cementové potery; potery zo síranu 
vápenatého (anhydritové a anhydritové tekuté potery); potery z liateho asfaltu; 
suché potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové potery a potery 
zo síranu vápenatého); staré, pevné keramické, terrazzo dlažby, dlažby  
z prírodného a umelého kameňa; sadrové platne, sadrokartónové a sadrové 
vláknité dosky; vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietky a murivo-
vé spojivá; cementová omietka; vápenná cementová omietka; sadrová omiet-
ka; dosky z polyuretáNOVÉj peny.

 0,3 mm • Interiér, exteriér 
• Steny, podlahy 

1 m × 30 m Cca 0,27 kg/m² – – –

Kročajová izolácia · Rozdeľovače
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Vlastnosti Podklad Hrúbka  Použitie  Formát Hmotnosť  Zníženie kročajo-
vého 
hluku 

Tepelná vodivosť Tepelný 
odpor 

Sopro FDP 558

se
hr emissionsa

rm

• Zvýšenie odolnosti voči ohybu, tepelná izolácia 
a neutralizácia napätia pri sanácii 
drevených podláh (len 7 mm, 9 mm a 12 mm)

• V závislosti od stropnej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až do 10 dB 1) 
pod keramickými obkladačkami a dlažbami 
(v závislosti od hrúbky dlaždice)

• Neutralizácia napätia na čerstvých betónových plochách s rizikom 
zmršťovania, ako aj na dlážkach s rizikom vzniku trhlín alebo na zmiešaných 
podkladoch

• Ako izolácia pod dodatočne kladených elektrických podlahových kúreniach
• Občasné zaťaženie až do 5 kN/m²

Betón, cementové potery, potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery), 
omietky a vyškárované murivo, liaty asfalt, staré terrazzo dlažby, obkladačky  
a drevotrieskové dosky a drevené podlahy (len 7 mm, 9 mm a 12 mm) 

 
 

2 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

60 cm × 100 cm Cca 0,8 kg/m² Až do  8 dB 1) 0,0511 W/mK 0,039 m² K/W

4 mm 60 cm × 100 cm Cca 2,9 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0954 W/mK 0,042 m² K/W

7 mm 60 cm × 100 cm Cca 4,5 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0793 W/mK 0,088 m² K/W

9 mm 60 cm × 100 cm Cca 6,3 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0950 W/mK 0,095 m² K/W

12 mm 60 cm × 100 cm Cca 8,4 kg/m² Až do 10 dB 1) 0,0944 W/mK 0,127 m² K/W

Sopro TDP 565

se
hr emissionsa

rm

• V závislosti od stropnej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až 16 dB 1) 
pod keramickými obkladačkami a dlažbami

• Oddelenie kritických podkladov
• Tepelná izolácia
• Malá konštrukčná výška
• Aj pod parkety, laminát, koberce a PVC
• Občasné zaťaženie až do 3 kN/m²

Betón, cementové potery, potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery), 
omietky a vyškárované murivo, liaty asfalt, staré terrazzo dlažby, obkladačky  
a drevotrieskové dosky a drevené podlahy

8 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

60 cm × 100 cm Cca 4,2 kg/m² Až do 16 dB 1) 0,0850 W/mK 0,100 m² K/W

Sopro TEB 664

se
hr emissionsa

rm

• V závislosti od stropnej konštrukcie tlmenie kročajového hluku až 17 dB 1) 
pod keramickými obkladačkami a dlažbami

• Oddelenie kritických podkladov
• Tepelná izolácia
• Veľmi malá konštrukčná výška
• Občasné zaťaženie až do 3 kN/m²

Cementové potery, potery zo síranu vápenatého (anhydritové potery), dlážky 
z liateho asfaltu, suché potery; betón, pórobetón a ľahký betón; duté podlahy; 
staré terrazzo, keramické dlažby, dlažby z opracovaného a umelého kameňa, 
vyhrievané podlahové konštrukcie, parkety, drevotrieskové dosky a drevené 
podlahy, ako aj PVC 
a linoleum v interiéri. Drevené podklady musia byť tvarovo stále 
a bez zmršťovania

3 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

1 m × 10 m Cca 3,1 kg/m² Až do 17 dB 1) 0,0750 W/mK 0,040 m² K/W

Sopro WEV 579

se
hr emissionsa

rm

• Na vytvorenie dlažby, ktorá sa dá 
opätovne položiť

• S praktickou stupnicou

Potery, omietky, sadrokartón, pórobetón, parkety, drevené podlahy, drevotries-
kové dosky, keramika, opracovaný kameň, PVC a linoleum v interiéri

0,7 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

1 m × 50 m Cca 0,145 kg/m² – – –

Sopro AEB 640

se
hr emissionsa

rm

• Vodotesné
• Oddeľujúce
• Flexibilné a premosťuje trhliny
• Odolné voči zásadám, starnutiu a nezničiteľné
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• S praktickou stupnicou
• Veľmi malá konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3-mesačný; cementové potery; potery zo síranu 
vápenatého (anhydritové a anhydritové tekuté potery); potery z liateho asfaltu; 
suché potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové potery a potery 
zo síranu vápenatého); staré, pevné keramické, terrazzo dlažby, dlažby 
z prírodného a umelého kameňa; sadrové platne, sadrokartónové a sadrové 
vláknité dosky; vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietky a murivo-
vé spojivá; cementová omietka; vápenná cementová omietka; sadrová omiet-
ka; dosky z polyuretáNOVÉj peny.

0,4 mm • Interiér 
• Steny, podlahy 

1 m × 30 m 
1 m × 10 m 
1,5  m × 30 m

Cca 0,25 kg/m² – – –

Sopro AEB plus 639

se
hr emissionsa

rm

• Vodotesné
• Oddeľujúce, znižuje napätie a vysoko zaťažiteľné
• Flexibilné a premosťuje trhliny
• Špeciálne na balkóny a terasy a na kladenie veľkoformátovej 

jemnej kameniny
• Odolné voči zásadám, starnutiu a nezničiteľné
• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• Veľmi malá konštrukčná výška

Betón a ľahčený betón, min. 3-mesačný; cementové potery; potery zo síranu 
vápenatého (anhydritové a anhydritové tekuté potery); potery z liateho asfaltu; 
suché potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové potery a potery 
zo síranu vápenatého); staré, pevné keramické, terrazzo dlažby, dlažby  
z prírodného a umelého kameňa; sadrové platne, sadrokartónové a sadrové 
vláknité dosky; vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietky a murivo-
vé spojivá; cementová omietka; vápenná cementová omietka; sadrová omiet-
ka; dosky z polyuretáNOVÉj peny.

1,1 mm • Interiér, exteriér 
• Steny, podlahy 

1 m × 15 m Cca 0,43 kg/m² – – –

Sopro AEB HD 958

se
hr emissionsa

rm

• Až 5x lepšie adhézne hodnoty v porovnaní s bežnými tesniacimi pásmi
• Na najvyššie chemické namáhanie
• Na najvyššie mechanické namáhanie
• Veľmi dobre znižuje napätie
• Flexibilné a premosťuje trhliny
• Pripravené na použitie
• Jednoduchá a rýchla aplikácia

Betón a ľahčený betón, min. 3-mesačný; cementové potery; potery zo síranu 
vápenatého (anhydritové a anhydritové tekuté potery); potery z liateho asfaltu; 
suché potery; vyhrievané podlahové konštrukcie (cementové potery a potery 
zo síranu vápenatého); staré, pevné keramické, terrazzo dlažby, dlažby  
z prírodného a umelého kameňa; sadrové platne, sadrokartónové a sadrové 
vláknité dosky; vyškárované murivo (nie zmiešané murivo); omietky a murivo-
vé spojivá; cementová omietka; vápenná cementová omietka; sadrová omiet-
ka; dosky z polyuretáNOVÉj peny.

 0,3 mm • Interiér, exteriér 
• Steny, podlahy 

1 m × 30 m Cca 0,27 kg/m² – – –
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Prehľad systémov kročajovej izolácie a rozdeľovačov



Koncentrovaný, vysoko aktívny, kyslý čistič na odstraňovanie zvyškov cemento-
vého šlemu, hrdze, usadenín vodného kameňa, zvyškov mastnoty a mydla, všeobecných 
nečistôt a usadenín, ako aj eflorescencií rôzneho druhu na všetkých povrchoch citlivo reagu-
júcich na kyseliny, ako sú obkladačky, klinkery, tehly, hlinené a cotto dlažby, vymývaný 
betón, opracovaný kameň (žuly), plasty, obkladačky impregnované syntetickou živicou  
a dlaždice, chróm a ušľachtilá oceľ a pod.

l Interiér a exteriér 
l Najmä na záverečné upratovanie na stavbe pri normálnom znečistení
l Používa sa prednostne v interiéri
l Bez obsahu kyseliny soľnej, nevytvára korozívne výpary

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298718 39,16 9,790 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(dodanie len 4 ks v kartóne)

4 ks 528 kg 10 – 15 m²/l

Zementschleier- 
Entferner Innen
Odstránenie cementového šlemu

Mnohostranne použiteľný čistiaci koncentrát riediteľný vodou na základné 
čistenie silne znečistených obkladov a na príležitostné čistenie silne namáhaných obkla-
dov.

l Interiér a exteriér 
l Odstraňuje olej, mastnotu, vosk, tér, zvyšky ošetrovacích prípravkov a pod.
l Na keramické obklady, obklady z opracovaného a umelého kameňa
l Ako základné ošetrenie pri kladení dlaždice na dlaždicu

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298701 53,84 13,460 Kartón (4 flaše a 1l) 4 l
(dodanie len 4 ks v kartóne)

4 ks 528 kg 10 – 50 m²/l

Grundreiniger
Čistenie

Na keramické obklady

Biologicky odbúrateľný čistič bez obsahu fosfátov a rozpúšťadiel, na všetky nečistoty 
na keramických obkladoch, kove, plastoch akéhokoľvek druhu a pod.

l Interiér a exteriér
l Intenzívne uvoľňuje nečistoty
l Biologicky odbúrateľný
l Odporúčaný čistiaci prostriedok v zozname RK a R

Bio-Intensiv-Reiniger
Koncentrovaný všestranný 
čistiaci prostriedok

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298711 93,48 23,370 Fľaša s rozpr.(4 ks v Kart.) 4 l
(dodanie len 4 ks v kartóne)

4 ks 276 kg cca 20 m²/l

BR 711

GR 701

ZE 718
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7. Čistenie · Impregnácia · Starostlivosť
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Transparentná impregnácia špeciálne na mramorové obklady, obklady z prírodného  
a umelého kameňa. Poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pred olejovými škvrnami, mastnotami 
a škvrnami po vode.

l Interiér a exteriér
l Na ochranu pred tvorbou škvŕn a na uľahčenie ošetrovania
l Odolnosť voči UV žiareniu, bez zožltnutia
 
Upozornenie: 
Obklady ošetrujte až po úplnom vysušení 
(spravidla 4 – 6 týždňov po položení)!

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298704 141,56 35,390 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(dodanie len 4 ks v kartóne)

4 ks 384 kg 5 – 15 m²/l

Naturstein-Fleckstopp
Impregnácia pre mramor a prír. kameň

Na obklady z prírodného kameňa

Špeciálny prípravok na zvýšenie sýtosti prirodzenej farby a štruktúry obkladov 
z prírodného kameňa, ktoré vyzerajú nevýrazne a bezfarebne alebo ktoré majú byť farebne 
prispôsobené leštenému povrchu.

l Interiér a exteriér
l Na savý, porózny opracovaný a umelý kameň a mramor
l Oživuje prirodzenú farbu a štruktúru
l Povrchy budú odpudzovať vodu a nečistoty
l Nevytvára lesk
 
Upozornenie: 
Obklady ošetrujte až po úplnom vysušení 
(spravidla 4 – 6 týždňov po položení)!

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298725 82,37 16,474 Kanister 5 l 1 ks 432 kg cca 10 m²/l

298705 85,04 21,260 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(dodanie len 4 ks v kartóne)

4 ks 432 kg

Naturstein-Farbvertiefer
zvýraznenie farebného odtieňa

Koncentrovaný, extra silný, kyslý čistič na odstraňovanie zvyškov cementového 
šlemu, vodného kameňa a zvyškov malty, ako aj eflorescencií a nepoddajných nečistôt  
na všetkých povrchoch citlivo reagujúcich na kyseliny, ako sú obkladačky a dlažby, klinkery, 
mozaika, žula, cotto a prírodný a umelý kameň. Na použitie v exteriéri. V interiéri odporú-
čame používať Sopro odstraňovač cementového závoja v interiéri.

l Extra silný a s rýchlym účinkom
l Na prvé čistenie nových nástenných obkladov a podlahových krytín na stavbe
l Len na použitie v exteriéri
 
Upozornenie: 
Vznikajúce výpary môžu mať korozívny účinok. 
Dávajte pozor na koncentráciu pri aplikácii.

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298703 42,28 10,570 Kartón (4 fľaše à 1 l) 4 l
(dodanie len 4 ks v kartóne)

4 ks 528 kg 5 – 15 m²/l

Zementschleier- 
Entferner Außen
Odstraňovač cementového  
povlaku do exteriéru

Do exteriéru

NFS 704

ZA 703

NFV 705
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Baueimer
 18 litrové vedro, oválne

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298638 5,40 v celku 1 ks

Vedro na miešanie lepidla na obkladačky Sopro, škárovacích hmôt, poterových hmôt, pote-
rov a pod. z tvarovo stáleho plastu s objemom 30 l.

Anmischeimer
30 litrové vedro, biele

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298637 9,73 v celku 1 ks

Štandardný program

Vedro ako odmerka vrátane 10 l stupnice na odmeranie litrov vody.Messeimer
10 litrové vedro s mierkou

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298610 6,75 v celku 1 ks

Ilustračné zobrazenie
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Súprava na umývanie dlaždíc na rýchle umývanie piesku a zvyškov cementu po škárovaní. 
Valčeky s ľahkým chodom s guľkovými ložiskami valčekového modulu zabezpečujú čisté  
a dobre vytlačené špongiové dosky. Stabilný rošt zachytáva nečistoty na spodku vedra a 
uľahčuje vytlačenie špongie.

Kolieska na spodku vedra umožňujú pohodlnú prácu: 
l Žiadne nosenie
l Žiadne vylievanie vody na umytý obklad
l Žiadne poškodenie škár vďaka extra širokým kolieskam

Súprava na umývanie dlaždíc sa skladá z: 
l hrubostenného plastového vedra 25 l s uchom
l Nástavec s dvojitými kolieskami s kolieskami na spodnej strane
l So 4 kolieskami s ľahkým chodom
l Hydro-špongiová doska
l Vkladací rošt

Fliesenwaschset
Komplet 25 l

prepravné kolieska
mriežková vložka/ rošt
narezaná špongia

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298614 98,09 v celku 1 stála

Universal- 
Handschwamm
Ručná špongia

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298609 3,79 v celku (120 kusov v kartóne) 1 ks

Univerzálna špongia na čistenie dlaždíc a náradia a pod.
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Vysoko kvalitný tlakový rozprašovač na jednoduché a rovnomerné nanášanie vyhladzova-
cieho prostriedku Sopro 026.  
Tlak sa vytvára pumpovaním. Rovnomerné konštantné rozprašovanie s tlakom 3 bary. 
Regulácia jemnosti rozprašovania otáčaním matice dýzy.

l Nádoba 1000 ml – max. plniace množstvo 0,9 l
l Tlak sa vytvára pumpovaním
l Rovnomerné konštantné rozprašovanie
l Integrovaný automatický redukčný ventil
l Dýzová matica s plastovou dýzou 0,8 mm

Druckpumpzerstäuber
Fľaša na GM 026 s rozprašovačom

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

238031 25,62 v celku 1 ks

Veľkoformátový nivelačný systém Sopro na rovinné pokladanie bez nadmerného ozubenia 
a bez ďalšieho náradia. Na rôzne hrúbky dlažby od 3 do 12 mm a šírky škár od 2 do 12 mm. 
Na steny a podlahy – na vytvorenie perfektného vzhľadu škáry a poslednú kvapku perfek-
cionalizmu. Vhodný najmä na použitie s flexibilným lepidlom na veľké formáty Sopro Vario-
Flex® Silver.

Großformat Nivelliersystem
Systém na nivelizačný systém pokládky

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298634 96,00 v celku (50 matíc, 250 spon a 100 podložiek) 1 ks

298639 141,92 Kartón (150 matíc) 1 ks

298640 62,13 Kartón (250 spon a 100 podložiek) 1 ks
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potery a tekuté stierkové hmoty, ako napr. Sopro FS 15® plus.
Schwabbelstange
Vyrovnávacia tyč 
150 cm

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298641 241,10 v celku 1 ks

Odolná pištoľ na vytláčanie silikónových kartuší na presné a správne nadávkované vytlače-
nie silikónových a akrylových tmelov.

l Zariadenie pre profesionálov
l Voliteľný prevodový pomer 25:1 alebo 12:1
l Pogumovaná rukoväť a spúšť
l Na lepidlá a tmely s vysokou a nízkou viskozitou
l Otočná miska a háčik na vedro
l Aktivovateľná funkcia zastavenia dobehu 
l Špeciálna zliatina s ochranou proti korózii

SilikonKartuschenPresse Pro
Profi pištoľ na silikóny

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298655 97,48 v celku 1 ks

SKP 310 Pro

NOVÉ Na presné vyhladzovanie všetkých silikónových a akrylových škár. Štíhly tvar je vhdný aj pre 
ťažko dostupné miesta. Po vyhladení zostane škára hladká.

l Pre hladké a čisté škáry
l Jednoduchá aplikácia
l Jednduché čistenie

Silikonabzieher
Stierka na silikóny

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298659 7,35 einzeln 1 ks
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Samolepiace nivelačné kolíky na presné zameranie pri väčších hrúbkach vrstvy poterovej 
hmoty a dlážkach do výšky 10 cm. Ideálne na označenie bodu merania.

Höhenmesspunkt-Nivellier-
pin
Označovanie výškového bodu

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298642 15,57 Kartón 1 ks

298643 124,16 Kartón (10 sáčkov po 18 ks) 1 ks

Diamantové ručné špongie špeciálne na brúsenie a opracovanie hrán dlaždíc a prírodného 
kameňa v troch rôznych zrnitostiach (60, 120, 200).
Použitie a poradie zrnitosti závisí od materiálu. V praktickom úložnom boxe.

l Na použitie v suchom a mokrom stave
l Zrnitosť 60 (zelená) pri jemnom kamenive a žule na zalomenie hrán
l Zrnitosť 120 (čierna) pri mramore a dlaždiciach z kameniva
l Zrnitosť 200 (červená) pri sklených obkladačkách a sklenej mozaike
l Vysoký brúsny výkon
l Žiadne nebezpečenstvo poranenia

Lievikovitá pištoľ poháňaná stlačeným vzduchom na nanášanie kremičitého piesku.

Diamant Handschleifer Set
Diamantová špongia

Druckluftspritzpistole
Pištoľ na pieskovanie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298653 74,26 v celku (3 kusy v kufríku) 1 ks

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298657 na dopyt v celku 1 ks
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Padbrett
gletovacie hladidlo

Abwaschpad grob
 čistenie na hrubo

Abwaschpad fein
 jemné čistenie

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298503 Poťah na suchý zips 19,37 v celku (20 kusov v kartóne) 1 ks

298504 Umývací poťah hrubý modrý 8,46 v celku (30 kusov v kartóne) 1 ks

298505 Umývací poťah jemný biely 8,46 v celku (30 kusov v kartóne) 1 ks

Špongia z viskózy s vysokou sacou schopnosťou na predumývanie a umývanie epoxidových 
škárovacích hmôt Sopro dočista, napr. epoxidovej škárovacej hmoty Sopro.

Viskose-Schwamm
Viskózna špongia

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298506 6,80 v celku (80 kusov v kartóne) 1 ks

Špeciálna škárovacia stierka na vyškárovanie epoxidovou maltouSpezialfugscheibe für Epoxi
 Špec. škárovacie hladítko

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298508 27,94 v celku 1 ks

Valček s krátkym vlasom odolný voči rozpúšťadlám na nanášanie multifunkčného základ-
ného náteru Sopro a epoxidových základných náterov Sopro. 
Šírka 25 cm, vlas 8 mm

KurzflorRolle
Univerzálny valček

Č. výrobku Cena za balenie Info cena za 
jedn. mn.

Balenie OJ VB Spotreba

298515 18,70 v celku 1 ks

Špeciálny epoxidový program
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Predajné, dodacie a platobné podmienky, stav marec 2021

I. Všeobecná časť

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 ustaNOVÉniami § 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 nejedná 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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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 staNOVÉnia 
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. Za 
škody spôsobené chybným podkladom nie je možné ručiť. Pracovné 
podmienky, ktoré sú mimo našej kontroly a množstvo rôznych ma-
teriálov a podkladov si v prípade pochybností vyžadujú vykonanie 
príslušných testov. V prípade špeciálnych požiadaviek, ktoré sú mimo 
rozsah oblastí použitia a pracovných podmienok, uvedených v ná-
vodoch na spracovanie 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. Kontrola totožnosti

Údaje, ktoré poskytne kupujúci v objednávke sú odposlané CRIF 
GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Viedeň, aby sa overila vaša totož-
nosť alebo úroveň ratingu. 

XIII. 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
Číslo partnera Bonus Holsystem 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.

Prosím, dbajte na podmienky zapožičania sila 
uvedené v katalógu.

Výmena alebo vrátanie zásadne nie sú možné.

Omyly, ako aj prípadné chyby tlače a sadzby vyhradené.

L
O

S

E  S I L O W

A
R

E

 Tovar nie je na sklade, výrobok dostupný na  
objednávku s lehotou dodania.
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Servis/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 ustaNOVÉnia  
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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Z technických dôvodov sa môžu zobra-
zené farebné odtiene líšiť od vytvr-
deného materiálu. Dodržte aktuálne 
platné informácie o výrobku.

transluzent

transparent  00

weiß  10

naturweiß 12

lichtgrau  23

hellgrau  16

silbergrau  17

manhattan  77

grau  15

pflastergrau 13

steingrau  22

zementgrau  20

sandgrau  18

betongrau  14

basalt  64

anthrazit  66

schwarz  90

pergamon  27

jasmin  28

hellbeige  29

natura  30

bahamabeige  34

beige  32

jurabeige  33

koralle  54

caramel  38

sandel  56

sahara  40

braun  52

kastanie  50

mahagoni  55

balibraun  59

ebenholz  62

signalrot  91

weinrot  92

hellblau  84

aqua 86

tiefblau  98

apfel  42

banane  95

mango  97

weichsel  93

*

 *nie matný



www.sopro.comwww.sopro.at

feinste Bauchemie

www.sopro.sk

Technické poradenstvo, 
výroba a expedícia
Sopro Bauchemie GmbH, Rakúsko 
Weidenweg 14 
8330 Feldbach 
Telefón: +43 (0)3152 4711-0 
Telefax: +43 (0)3152 4693
E-mail: werk@sopro.at

Vedenie spoločnosti, vedenie predaja, 
marketing a administratíva
Sopro Bauchemie GmbH, Rakúsko

Lagerstraße 7
4481 Asten

Telefón:  +43 (0)7224 67141-0
Telefax:  +43 (0)7224 67181

E-mail:  marketing@sopro.at
Internet:  www.sopro.at

Ing. Andrej Gajdoš
Predaj Slovensko
Mobil: +421 905 548 092 
E-mail: andrej.gajdos@sopro.at
Internet: www.sopro.sk


