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Zaprawy do fugowania

ŚCIANY,  OKŁADZINY,  SUCHA  ZABUDOWA

SOPRO POLSKA Sp. z o.o.
UL. POLECZKI 23/F, 02-822 WARSZAWA
TEL./FAKS 022 335 23 00
TEL./FAKS 022 335 23 09
www.sopro.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska, Niemcy
Dystrybucja: poprzez specjalistyczne hurtownie płytek ceramicznych, materiałów
budowlanych oraz centra chemii budowlanej na terenie całego kraju
Gwarancja: 5 lat od momentu wbudowania zgodnie z zaleceniami Sopro Polska
Aprobaty i certyfikaty: zgodność z Normą PN-EN 13888
Usługi: doradztwo techniczne, serwis

Pozostała oferta:
do prac glazurniczych: zaprawy klejowe, szpachle wyrównawcze i samopozio-
mujące, środki do napraw, podkłady gruntujące, uszczelnienia, środki do czysz-
czenia i pielęgnacji okładzin, impregnaty do okładzin, narzędzia glazurnicze, płyty
ocieplająco-wygłuszające
do prac budowlanych: spoiwa i zaprawy do jastrychów, uszczelnienia, zaprawy
montażowe, materiały do renowacji betonu, zaprawy do murowania i spoiwa, farby

Zaprawy fugowe Sopro charakteryzują się trwałością i niezmiennym wyglądem fugi
przez wiele lat. Najwyższa jakość produktów została osiągnięta przez kompozycję
odpowiednio dobranych składników. Szeroka gama barw umożliwia dokładne do-
pasowanie koloru fugi do każdego rodzaju okładziny.

Sopro Saphir®5 Sopro Saphir®15 SoproDur HF-8/HF-30

Zastosowanie technologii Hydrodur® zapewnia bar-
dzo wysoką szczelność oraz odporność na zabru-
dzenia fugi perłowej Saphir®5; charakteryzuje się
ona trwałością i stabilnością koloru, jak również
gładkością spoiny 

Zalecana do spoin o szerokości [mm]: 2-5 
Ilość kolorów: 34
Zastosowanie: elastyczna zaprawa fugowa o pod-
wyższonej odporności na zabrudzenia, szczegól-
nie zalecana do łazienek, pryszniców, kuchni oraz
wszystkich pomieszczeń wilgotnych

Szybkowiążąca fuga perłowa Saphir®15 charakteryzuje się
wysoką elastycznością; podwyższona szczelność zapewnia
odporność okładziny na przenikanie i wchłanianie wilgoci 

Zalecana do spoin o szerokości [mm]: 3-15 
Ilość kolorów: 6 
Zastosowanie: elastyczna zaprawa fugowa o podwyższo-
nej odporności na zabrudzenia, szczególnie zalecana do fu-
gowania balkonów, tarasów oraz elewacji, doskonała rów-
nież przy ogrzewaniu podłogowym

Szybkowiążąca wysokowytrzymała zaprawa fugo-
wa tworzy spoiny o szczególnie wysokiej odpor-
ności na ściskanie, ścieranie oraz wypłukiwanie;
odporna na grzyby i obciążenia chemiczne oraz ter-
miczne do 250°C 

Zalecana do spoin o szerokości [mm]: 2-30 
Ilość kolorów: 3
Zastosowanie: wysokowytrzymała zaprawa do fu-
gowania powierzchni o wysokim mechanicznym, ter-
micznym i chemicznym obciążeniu, takich jak: ga-
raże, piwnice, hole oraz kominki

Temperatura nakładania [°C]: od +5 do +25
Zużycie [kg/m2]: 0,5-1,5 (SOPRO HF); 0,35-0,7 (pozostałe)
Możliwość obciążenia po czasie [h]: 6 (SOPRO HF), 48 (pozostałe)
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