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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛИНКЕРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИНКЕРОМ ПОМНИ О:
Кладка и расшивка швов

Очистка и импрегнация (пропитка)

Инструктажный фильм доступен на www.sopro.pl
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Sopro Polska Sp. z o.o.

Sopro KMT – раствор для клинкера, с трассом

Sopro KMT plus – раствор с трассом для впитывающего кирпича

Sopro KMT 408 – Базовый раствор с трассом для кладки клинкерного кирпича

Sopro KM – Стандартный раствор для клинкерного кирпича

Sopro ZEA 703 – чистящее средство

Защите кирпича от влаги

Защите стены от чрезмерного засырения

Кладочных работах в благоприятных 
атмосферных условиях

Применении горизонтальной 
гидроизоляции стены

Защите нововозведенной стены от 
дождя и солнца

Sopro FAD 712 – импрегнат (пропитка) 
для фасадов

Цементный раствор с рейнским 
трассом для для кладки и расшив-
ки швов в стенах из клинкерного 
кирпича. Обеспечивает паропро-
пускаемость при высокой плотно-
сти. Не допускает до возникновения 
усадочных трещин. Швы стены явля-
ются устойчивыми на атмосферные 
факторы и воздействие окружаю-
щей среды.

 Содержит рейнский трасс,  �
радикально уменьшающий 
риск возникновения высолов 
и прокрашивания
 Особенно для стен декоратив- �
ного назначения
Морозостойкий �
 Устойчив на воду и атмосфер- �
ные факторы
Пропускает водяной пар �

Гидровяжущий цементный рас-
твор с добавкой рейнского трасса 
для кладки и расшивки швов в кир-
пичных стенах с водопоглощением 
>8%. Гарантирует полную паропро-
пускаемость при высокой плотно-
сти материала. Благодаря своей 
эластичности не допускает возник-
новения усадочных трещин.

 Содержит рейнский трасс,  �
радикально уменьшающий 
риск возникновения высолов 
и прокрашивания
 Особенно для кирпича ручной  �
формовки с увеличенным коэф-
фициентом водопоглощения
 Устойчив на воду и атмосфер- �
ные факторы
Пропускает водяной пар �

Цементный раствор с добавкой 
рейнского трасса, для кладки клин-
керного кирпича. Рейнский трасс 
уменьшает риск возникновения 
высолов и прокрашивания в швах 
и на кирпиче.

Устойчив на атмосферную влагу 
и мороз. Гарантирует высокую па-

ропропускаемость и плотность свя-
занного материала. Раствор Sopro 
KMT 408 применяется для кладки 
клинкерного кирпича в двух рабо-
чих циклах. В виде затирочного ма-
териала при этом методе использу-
ется раствор Sopro KMT

Цементный раствор с добавкой 
рейнского трасса, создан и пред-
назначен специально для кладки 
и затирки швов в объектах малой 
архитектуры (беседки, стенки, 
огрождения итп.) Большое содер-
жание рейнского трасса, больше 
чем трижды увеличивает плотность 
по сравнению с обычными раство-

рами, а также радикально ограничи-
вает риск возникновения высолов и 
прокрашивания на поверхности шва 
и кирпича.

Для дымоходов �
Содержит рейнский трасс �
Морозостойкий �
 Устойчив на воду и атмосфер- �
ные факторы

Концентрированное, содержащее кислоты 
чистящее средство сильного действия для 
очистки от цементных и известковых нале-
тов, высолов, остатков растворов и сильных 
загрязнений на поверхностях устойчивых на 
действие кислот, нпр. клинкер, керамические 
плитки.

Снаружи �

Клинкерные кирпичи необ-
ходимо защищать от осадков 
и влаги, складируя их в местах 
сухих и под крышей. На строй-
площадках необходимо хранить 
их на поддонах, под пленкой. 
Слишком большая влажность 
кирпичей, усложняет возве-
дение стены и понижает силу 
связки раствора. Увеличивает 
также риск возникновения вы-
солов и прокрашивания. 

Стены из клинкерного кирпича должны быть защище-
ны от сильного засырения атмосферными осадками. 
Поскольку высыхающая вода оставляет на поверхно-
сти стены белые выцветы. Для защиты фасада от до-
ждя необходимо сделать правильную кровлю. Стены 
в ограждениях необходимо заканчивать так называе-
мой „шапкой”. Рекомендуется также, нанесение на стены 
импрегната защищающего от влаги.

Работы необходимо проводить 
в температуре от +5 С° до +25 
С°. В случае осадков необхо-
димо немедленно прекратить 
работу. Необходимо также 
защищать свежую кладку от 
сильного солнца. Чрезмерно 
ускоренная связка раствора 
в таких условиях, может при-
вести к трещинам и тем самым 
понизить силу связки.

После подготовки фундаментов 
под клинкерную стену, необхо-
димо нанести на них горизон-
тальную гидроизоляцию Sopro 
DS. 422, защищающую от влаги. 
Гидроизоляция предотвраща-
ет капиллярное подтягивание 
воды из грунта и создает не-
пропускаемое для влаги по-
крытие.

В случае осадков дождя или 
сильного солнца, нововозве-
денную стену необходимо при-
крыть строительной пленкой. 
Пленку снимается только после  
отвердения раствора. В зависи-
мости от условий (температура, 
влажность воздуха) должно это 
произойти по истечении ок. 3-4 
дней от завершения работ.

Содержащий растворители, отталкивающий 
воду, пропускающий водяной пар, силоксано-
вый импрегнат для защиты от дождя штукату-
рок, известково-песчанного кирпича, кирпича, 
неглазурованного клинкера, материалов из 
волокнистого цемента, минеральных маляр-
ных покрытий.

Снаружи �

Светло-серый

Красно-коричневый

Антрацит

Темно-серый

Коричневый

Графитово-серый

Серый

Темно-серый

Песочно-желтый

Светло-серый

Графитово-серый

 Содержит рейнский  �
трасс
Морозостойкий �
 Устойчив на воду и атмос- �
ферные факторы
Пропускает водяной пар �

По техническим причинам, расцветка в печати может отличаться в оттенках от цвета натурального материала. 
Вышеуказанные образцы расцветки не могут являтся основанием для заявления претензии.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.
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antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.
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Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.

02
/2

01
4

Film instruktażowy dostępny na www.sopro.pl

KMT_628x297:Layout 1  3/3/14  12:07 PM  Page 1

WS
KA

ZÓ
WK

I D
LA

PR
OF

ES
JO

NA
LIS

TÓ
W

Chemia budowlanaChemia budowlana

www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala: 02-822 WARSZAWA, ul. Poleczki 23/F, tel. 22 335 23 00, fax 22 335 23 09, e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne:
Warszawa Rybnik Poznań Nowiny Gdynia
tel. 22 335 23 40 tel./fax 32 756 95 50 tel./fax 61 660 95 86 tel./fax 41 346 56 58 tel. kom. 606 145 811
tel. kom. 608 592 328 tel. kom. 602 281 040 tel. kom. 604 274 960 tel. kom. 602 444 491

PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.
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ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty
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grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.

02
/2

01
4

Film instruktażowy dostępny na www.sopro.pl

KMT_628x297:Layout 1  3/3/14  12:07 PM  Page 1

WS
KA

ZÓ
WK

I D
LA

PR
OF

ES
JO

NA
LIS

TÓ
W

Chemia budowlanaChemia budowlana

www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala: 02-822 WARSZAWA, ul. Poleczki 23/F, tel. 22 335 23 00, fax 22 335 23 09, e-mail: biuro@sopro.pl

Doradztwo techniczne:
Warszawa Rybnik Poznań Nowiny Gdynia
tel. 22 335 23 40 tel./fax 32 756 95 50 tel./fax 61 660 95 86 tel./fax 41 346 56 58 tel. kom. 606 145 811
tel. kom. 608 592 328 tel. kom. 602 281 040 tel. kom. 604 274 960 tel. kom. 602 444 491

PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.
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Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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tel. kom. 608 592 328 tel. kom. 602 281 040 tel. kom. 604 274 960 tel. kom. 602 444 491

PODCZAS PRACY Z KLINKIEREM PAMIĘTAJ O:

Murowanie należy przeprowa-
dzić w temperaturach od + 5° C
do + 25° C. W przypadku opa-
dów deszczu należy natychmiast
przerwać prace. Należy również
unikać silnego nasłonecznienia.
Nadmiernie przyspieszone wią-
zanie zaprawy w tych warun-
kach, może doprowadzić do
spękań i tym samym obniżyć
siłę wiązania.

Murowaniu w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych

Cegły klinkierowe należy chronić
przed wodą opadową i zawil-
goceniem poprzez składowa-
nie w miejscach suchych i zada-
szonych. Na placu budowy na-
leży przechowywać je na pale-
tach, pod przykryciem z folii.
Zbyt duża wilgotność cegieł
utrudnia wznoszenie muru i obni-
ża siłę wiązania zaprawy.
Zwiększa też ryzyko powstania
wykwitów i przebarwień.

Ochronie cegieł przed wilgocią

Po wykonaniu fundamentu pod
mur z klinkieru należy wykonać
na nim poziomą izolację prze-
ciwwilgociową przy pomocy
Sopro DS 422. Izolacja zapobie-
ga kapilarnemu podciąganiu
wody z podłoża i wytwarza nie-
przepuszczalną dla wilgoci po-
włokę.

Stosowaniu izolacji poziomej muru

W przypadku opadów deszczu
lub silnego nasłonecznienia
świeży mur należy przykryć folią.
Folię usuwa się dopiero po stwar-
dnieniu zaprawy. W zależności
od warunków (temperatura,
wilgotność powietrza) powinno
to nastąpić po ok. 3-4 dniach
od zakończenia murowania.

Ochronie świeżego muru 
przed deszczem i słońcem

Zaprawa cementowa z trasem reń-
skim do murowania i fugowania
murów z cegły klinkierowej. Zapew-
nia przepuszczalność pary wodnej
przy wysokiej szczelności. Nie do-
puszcza do powstawania rys skur-
czowych. Spoina muru jest odpor-
na na czynniki atmosferyczne i od-
działywania środowiskowe.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do murów 
dekoracyjnych

■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

ZAPRAWY DO MUROWANIA KLINKIERU

Sopro KMT – zaprawa do klinkieru z trasem

Hydraulicznie wiążąca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu reń-
skiego do murowania i fugowania
murów z cegły o nasiąkliwości > 8%.
Zapewnia całkowitą przepuszczal-
ność pary wodnej przy wysokiej
szczelności materiału i poprzez swo-
ją elastyczność nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

■ Zawiera tras reński radykalnie
zmniejszający ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień

■ Szczególnie do cegieł ręcznie
formowanych o zwiększonej
nasiąkliwości

■ Odporna na wodę i czynniki 
atmosferyczne

■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT plus – zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych

Zaprawa cementowa z dodatkiem
trasu reńskiego do murowania
murów z cegły klinkierowej. Tras
reński zmniejsza ryzyko powstawa-
nia wykwitów i przebarwień na
spoinie oraz na cegłach. Zaprawa
bazowa jest odporna na wilgoć at-
mosferyczną i mróz.

Sopro KMT 408 zapewnia wysoką 
paroprzepuszczalność i szczelność
związanego materiału. Zaprawę
Sopro KMT 408 stosuje się do mu-
rowania klinkieru w dwóch cyklach
roboczych. Jako spoiny używa się 
w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

■ Zawiera tras reński
■ Jest mrozoodporna
■ Odporna na wodę 

i czynniki atmosferyczne
■ Przepuszcza parę wodną

Sopro KMT 408 – zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu reńskiego stworzona i przez-
naczona specjalnie do murowania
i fugowania obiektów małej archi-
tektury (altany, murki, ogrodzenia itp.).
Duża zawartość trasu powoduje
ponad trzykrotny wzrost szczelności
w stosunku do typowych zapraw
murarskich oraz radykalnie ograni- 

cza ryzyko powstawania wykwitów
i przebarwień, zarówno na powierz-
chni spoiny, jak i na cegle.
■ Do kominów
■ Zawiera tras reński
■ Wysoka szczelność
■ Mrozoodporna
■ Odporna na wodę i czynniki 

atmosferyczne

Sopro KM – standardowa zaprawa do klinkieru

Sopro ZEA 703 – środek czyszcący Sopro FAD 712 – impregnat do fasad

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. 
Powyższy wzornik nie stanowi podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących  kolorów fug.

jasnoszary

czerwono-brązowy

antracyt

ciemnoszary

brązowy

grafitowo-szary

szary

ciemnoszary

piaskowo-żółty

jasnoszary

grafitowo-szary

Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wo-
dę, przepuszczający parę wodną, siloksa-
nowy impregnat do ochrony przed desz-
czem tynków, cegły wapienno-piaskowej,
cegieł, nieszkliwionego klinkieru, wyrobów 
z cementu włóknistego, mineralnych po-
włok malarskich.
■ Na zewnątrz

Skoncentrowany, zawierający kwasy środek
czyszczący o silnym działaniu do czyszczenia
nalotów wapiennych, cementowych, wykwi-
tów, resztek zapraw i silnych zabrudzeń na
powierzchniach odpornych na działanie
kwasów, jak np. klinkier i płytki ceramiczne
■ Na zewnątrz

Mury z cegły klinkierowej powinny być chronione
przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosfe-
ryczne. Wysychająca woda pozostawia bowiem na
powierzchni murów białe wykwity. W celu zabezpie-
czenia fasady przed deszczem należy wykonać właś-
ciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe należy zwieńczyć
tzw. „czapą”. Zalecana jest również powierzchniowa
impregnacja murów, zapobiegająca wnikaniu wody.

Ochronie muru przed nadmiernym zawilgoceniem Produkcja zapraw 
do klinkieru Sopro 

na zgodność z normą 
PN-EN 998-2 

kontrolowana jest przez 
MPA BAU TUM.
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tel./fax 32 756 95 50
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Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności. Od jakości tej pracy za-
leży bowiem estetyczny wygląd całego budynku. Może się zdarzyć, że jeszcze w trakcie
lub krótko po zakończeniu murowania na powierzchni zaczną pojawiać się biało-szare
naloty o różnej intensywności, powiększające się z dnia na dzień. Aby się ich pozbyć 
w pierwszej kolejności murarze stawiają zazwyczaj na przeróżne preparaty chemiczne: 
niestety tuszują one jedynie problem. Aby skutecznie radzić sobie z nieestetycznymi za-
ciekami należy poznać przyczynę ich powstawania. Mechanizm jest następujący: wilgoć
wnikająca w mur po jakimś czasie wyparowuje. Po drodze zabiera ze sobą niezwiązane
cząstki tlenku wapnia i wchodzi z nimi w reakcję, tworząc wodorotlenek wapnia. Związki
wapnia krystalizują na fudze. Objawia się to w postaci białego proszku lub kamienia na
powierzchni muru. Oczywiście może dochodzić do wyciągania przez wilgoć również in-
nego rodzaju zabrudzeń. W przypadku murowania na spoinę zagłębioną, w wyniku in-
tensywnej penetracji wilgoci w spoinie dochodzi też do pęknięć zaprawy i odprysków na
cegle.

WYKWITY NA MURZE – CZĘSTY PROBLEM WYKONAWCY

SZLACHETNE KOMPONENTY ZAPRAW SOPRO
Niewątpliwym atutem zapraw Sopro KMT jest precyzyjnie dobrana mieszanka poniższych komponentów, która powoduje, że elewacja
wykonana przy użyciu zapraw murarskich Sopro ma zawsze świeży kolor, wolny od przebarwień i wykwitów.

Oryginalny tras reński, który nie tylko zapobiega  wykwitom, lecz
także uszczelnia konstrukcję i nadaje jej elastyczność.

Wysokiej jakości cement portlandzki gwarantujący stabilność ele-
wacji.

Nieblaknące nigdy barwniki od światowego potentata w branży
chemicznej gwarantujące wspaniałe nasycenie kolorów.

Specjalnie wyselekcjonowane frakcje kruszywa zapewniające do-
skonałe przyleganie do cegły.

CEGŁA – NA PRZEKÓR CZASOWI
Cegła. Materiał budowlany wykonywany zazwyczaj w procesie
suszenia lub wypalania gliny, piasku, wapna bądź cementu. Jej
historia jest długa. Niemal tak długa, jak historia naszej cy-
wilizacji. Początków rodowodu cegły budowlanej należy szukać
w starożytności – pierwsze obiekty z wykorzystaniem tego wdzię-
cznego materiału wznoszono już 8000 lat temu w Egipcie, Mezo-
potamii i Babilonie. Przez dziesiątki wieków cegły używano głównie
do budowania ścian, dekoracji oraz systemów grzewczych w po-
staci pieców i kominków. Materiał ten bywał jednak niedoceniany
– zasłaniano go m.in. warstwami tynku czy drewna. Urok cegły
odkrył dla świata gotyk, który zaczął ją eksponować i tworzyć 
z niej swe budowle w całości.

Cegła, jako bodaj jedyny materiał budowlany przetrwała pow-
stawanie nowych technologii, stylów i trendów architektonicznych.
Zawdzięcza to swojej uniwersalności – doskonale komponuje się
z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium,
kamień czy drewno. Nie jest przypadkiem, że charakterystyczna,
czerwona architektura pofabryczna święci dziś prawdziwe triumfy.
Dowodem na to są procesy rewitalizacyjne takich post-prze-
mysłowych metropolii, jak Łódź czy Manchester. Działania te
starają się zachować urok minionych dziejów, wpisując je niejako
w nowoczesność. Przechadzając się uliczkami europejskich miast,
zaobserwować możemy wiele współczesnych obiektów cieszących
oko elewacją z cegły bądź krytych różnokolorowym klinkierem.
Tworzywo to stanowi obecnie wdzięczne narzędzie w rękach ar-
chitektów, którzy widzą w nim łącznik pomiędzy tym, co było 
i tym, co jest.

Kiedy budujemy dom, jedną z pierwszych decyzji jest to, jak
prezentować się będzie nasza elewacja. Wybierając klinkier, za-
pewniamy sobie nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Cegłę
wypala się w temperaturze 1100 stopni Celsjusza, do jej pro-
dukcji używa się zaś wyłącznie naturalnych surowców, tj. gliny 
i piasku. Dzięki temu charakteryzuje się ona niską nasiąkliwością
oraz pełną ognio- i mrozoodpornością. Zalety elewacji
klinkierowej można liczyć bez końca, jednak równie ważna, co
materiał, jest jego eksploatacja. Aby cieszyć się piękną i funkcjo-
nalną fasadą przez długie, długie lata, należy użyć najlepszych
materiałów wiążących. To właśnie dlatego warto skorzystać z za-
praw do klinkieru Sopro.

3 Po wyschnięciu zaprawy (po ok.
5-6 h) czyścimy powierzchnię

muru z suchych, niezwiązanych części
zaprawy za pomocą suchego pędz-
la. Drobne pozostałości zaprawy czyś-
cimy preparatem Sopro ZEA 703
(po kilku dniach od wykonania prac
murarskich) za pomocą pędzla lub
szmatki. Nie zwilżamy spoin środ-
kiem czyszczącym.

TECHNOLOGIA MUROWANIA Z CAŁKOWITYM 
WYPEŁNIENIEM SPOIN – PORADY PRAKTYCZNE

1Na wbudowane wcześniej ce-
gły układamy warstwę zaprawy

Sopro KMT o grubości ok. 12 mm,
następnie dobijamy cegłę i ustawia-
my do właściwego położenia przy
pomocy poziomnicy. Odstępy między
cegłami powinny wynosić ok. 1 cm.

2 Nadmiar zaprawy zbieramy kiel-
nią. Powstałą w ten sposób, zli-

cowaną z murem spoinę kształtu-
jemy po ok. godzinie od zakończe-
nia murowania za pomocą kształt-
ki, np. z wężyka ogrodowego.

4 Efekt końcowy to estetyczny mur.
W celu dodatkowego uodpor-

nienia muru na warunki atmosferycz-
ne i zanieczyszczenia możemy zasto-
sować impregnat Sopro FAD 712.
Pokrywamy nim całą powierzchnię
muru.

Zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu.
Zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych.
Zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity.

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

3 Fugujemy zaprawą do klinkie-
ru z trasem Sopro KMT rozro-

bioną do konsystencji półsuchej. Fu-
gowanie rozpoczynamy najwcze-
śniej po tygodniu od zakończenia
murowania. Kolor zaprawy dobiera-
my do koloru cegły.

1Murujemy zaprawą bazową
Sopro KMT 408, pozostawiając

przy krawędziach muru wolną prze-
strzeń do fugowania zaprawą Sopro
KMT. Do wyrównania poziomu mu-
ru używamy sznurka i poziomnicy.

2 Cegły układamy na ułożoną 
zaprawę (Sopro KMT 408),

wyrównując je „pod sznur”. Następ-
nie usuwamy nadmiar zaprawy ze
szczeliny tak, aby jej głębokość była
równa co najmniej jej wysokości.

4 Po wyschnięciu zaprawy fugo-
wej (ok. 5-6 h) powierzchnię

muru czyścimy za pomocą suchego
pędzla. Drobne pozostałości za-
prawy fugowej na cegłach czyś-
cimy po kilku dniach preparatem
Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla
lub szmatki. Nie zwilżamy spoin
środkiem czyszczącym.
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Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności. Od jakości tej pracy za-
leży bowiem estetyczny wygląd całego budynku. Może się zdarzyć, że jeszcze w trakcie
lub krótko po zakończeniu murowania na powierzchni zaczną pojawiać się biało-szare
naloty o różnej intensywności, powiększające się z dnia na dzień. Aby się ich pozbyć 
w pierwszej kolejności murarze stawiają zazwyczaj na przeróżne preparaty chemiczne: 
niestety tuszują one jedynie problem. Aby skutecznie radzić sobie z nieestetycznymi za-
ciekami należy poznać przyczynę ich powstawania. Mechanizm jest następujący: wilgoć
wnikająca w mur po jakimś czasie wyparowuje. Po drodze zabiera ze sobą niezwiązane
cząstki tlenku wapnia i wchodzi z nimi w reakcję, tworząc wodorotlenek wapnia. Związki
wapnia krystalizują na fudze. Objawia się to w postaci białego proszku lub kamienia na
powierzchni muru. Oczywiście może dochodzić do wyciągania przez wilgoć również in-
nego rodzaju zabrudzeń. W przypadku murowania na spoinę zagłębioną, w wyniku in-
tensywnej penetracji wilgoci w spoinie dochodzi też do pęknięć zaprawy i odprysków na
cegle.

WYKWITY NA MURZE – CZĘSTY PROBLEM WYKONAWCY

SZLACHETNE KOMPONENTY ZAPRAW SOPRO
Niewątpliwym atutem zapraw Sopro KMT jest precyzyjnie dobrana mieszanka poniższych komponentów, która powoduje, że elewacja
wykonana przy użyciu zapraw murarskich Sopro ma zawsze świeży kolor, wolny od przebarwień i wykwitów.

Oryginalny tras reński, który nie tylko zapobiega  wykwitom, lecz
także uszczelnia konstrukcję i nadaje jej elastyczność.

Wysokiej jakości cement portlandzki gwarantujący stabilność ele-
wacji.

Nieblaknące nigdy barwniki od światowego potentata w branży
chemicznej gwarantujące wspaniałe nasycenie kolorów.

Specjalnie wyselekcjonowane frakcje kruszywa zapewniające do-
skonałe przyleganie do cegły.

CEGŁA – NA PRZEKÓR CZASOWI
Cegła. Materiał budowlany wykonywany zazwyczaj w procesie
suszenia lub wypalania gliny, piasku, wapna bądź cementu. Jej
historia jest długa. Niemal tak długa, jak historia naszej cy-
wilizacji. Początków rodowodu cegły budowlanej należy szukać
w starożytności – pierwsze obiekty z wykorzystaniem tego wdzię-
cznego materiału wznoszono już 8000 lat temu w Egipcie, Mezo-
potamii i Babilonie. Przez dziesiątki wieków cegły używano głównie
do budowania ścian, dekoracji oraz systemów grzewczych w po-
staci pieców i kominków. Materiał ten bywał jednak niedoceniany
– zasłaniano go m.in. warstwami tynku czy drewna. Urok cegły
odkrył dla świata gotyk, który zaczął ją eksponować i tworzyć 
z niej swe budowle w całości.

Cegła, jako bodaj jedyny materiał budowlany przetrwała pow-
stawanie nowych technologii, stylów i trendów architektonicznych.
Zawdzięcza to swojej uniwersalności – doskonale komponuje się
z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium,
kamień czy drewno. Nie jest przypadkiem, że charakterystyczna,
czerwona architektura pofabryczna święci dziś prawdziwe triumfy.
Dowodem na to są procesy rewitalizacyjne takich post-prze-
mysłowych metropolii, jak Łódź czy Manchester. Działania te
starają się zachować urok minionych dziejów, wpisując je niejako
w nowoczesność. Przechadzając się uliczkami europejskich miast,
zaobserwować możemy wiele współczesnych obiektów cieszących
oko elewacją z cegły bądź krytych różnokolorowym klinkierem.
Tworzywo to stanowi obecnie wdzięczne narzędzie w rękach ar-
chitektów, którzy widzą w nim łącznik pomiędzy tym, co było 
i tym, co jest.

Kiedy budujemy dom, jedną z pierwszych decyzji jest to, jak
prezentować się będzie nasza elewacja. Wybierając klinkier, za-
pewniamy sobie nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Cegłę
wypala się w temperaturze 1100 stopni Celsjusza, do jej pro-
dukcji używa się zaś wyłącznie naturalnych surowców, tj. gliny 
i piasku. Dzięki temu charakteryzuje się ona niską nasiąkliwością
oraz pełną ognio- i mrozoodpornością. Zalety elewacji
klinkierowej można liczyć bez końca, jednak równie ważna, co
materiał, jest jego eksploatacja. Aby cieszyć się piękną i funkcjo-
nalną fasadą przez długie, długie lata, należy użyć najlepszych
materiałów wiążących. To właśnie dlatego warto skorzystać z za-
praw do klinkieru Sopro.

3 Po wyschnięciu zaprawy (po ok.
5-6 h) czyścimy powierzchnię

muru z suchych, niezwiązanych części
zaprawy za pomocą suchego pędz-
la. Drobne pozostałości zaprawy czyś-
cimy preparatem Sopro ZEA 703
(po kilku dniach od wykonania prac
murarskich) za pomocą pędzla lub
szmatki. Nie zwilżamy spoin środ-
kiem czyszczącym.

TECHNOLOGIA MUROWANIA Z CAŁKOWITYM 
WYPEŁNIENIEM SPOIN – PORADY PRAKTYCZNE

1Na wbudowane wcześniej ce-
gły układamy warstwę zaprawy

Sopro KMT o grubości ok. 12 mm,
następnie dobijamy cegłę i ustawia-
my do właściwego położenia przy
pomocy poziomnicy. Odstępy między
cegłami powinny wynosić ok. 1 cm.

2 Nadmiar zaprawy zbieramy kiel-
nią. Powstałą w ten sposób, zli-

cowaną z murem spoinę kształtu-
jemy po ok. godzinie od zakończe-
nia murowania za pomocą kształt-
ki, np. z wężyka ogrodowego.

4 Efekt końcowy to estetyczny mur.
W celu dodatkowego uodpor-

nienia muru na warunki atmosferycz-
ne i zanieczyszczenia możemy zasto-
sować impregnat Sopro FAD 712.
Pokrywamy nim całą powierzchnię
muru.

Zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu.
Zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych.
Zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity.

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

3 Fugujemy zaprawą do klinkie-
ru z trasem Sopro KMT rozro-

bioną do konsystencji półsuchej. Fu-
gowanie rozpoczynamy najwcze-
śniej po tygodniu od zakończenia
murowania. Kolor zaprawy dobiera-
my do koloru cegły.

1Murujemy zaprawą bazową
Sopro KMT 408, pozostawiając

przy krawędziach muru wolną prze-
strzeń do fugowania zaprawą Sopro
KMT. Do wyrównania poziomu mu-
ru używamy sznurka i poziomnicy.

2 Cegły układamy na ułożoną 
zaprawę (Sopro KMT 408),

wyrównując je „pod sznur”. Następ-
nie usuwamy nadmiar zaprawy ze
szczeliny tak, aby jej głębokość była
równa co najmniej jej wysokości.

4 Po wyschnięciu zaprawy fugo-
wej (ok. 5-6 h) powierzchnię

muru czyścimy za pomocą suchego
pędzla. Drobne pozostałości za-
prawy fugowej na cegłach czyś-
cimy po kilku dniach preparatem
Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla
lub szmatki. Nie zwilżamy spoin
środkiem czyszczącym.
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ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДКИ КИРПИЧА НА ПОЛНЫЙ ШОВ 
– ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧЕ – ПРОБЛЕМА КЛАДЧИКОВ КИРПИЧ – ВОПРЕКИ ВРЕМЕНИ

БЛАГОРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАСТВОРОВ SOPRO

Кладка клинкерного кирписа требует особенной тщательности. Поскольку от каче-
ства этих работ зависит эстетичный вид целого здания. Может случится, что еще во 
время работ или сразу после их окончания, на поверхности стены начнут появлятся 
бело-серые налеты разной интенсивности, увеличивающиеся с каждым днем. Чтобы 
от них избавится, кладчики в первую очередь, применяют разного вида химические 
препараты, которые к сожалению только заглушают проблему. Для эффективного 
преодоления неэстетичных натеков, необходимо узнать причину их возникновения. 
Механизм следующий: влага проникающая в стену, после какого то времени испаря-
ется, по дороге забирает с собой несвязанные частицы окиси кальция, входит с ними 
в реакцию создавая гидроокись кальция. Соединения кальция кристализируют на 
межкирпичной фуге. Проявляетсяя это в виде белого порошка или камня на поверх-
ности стены. Естественно, может также доходить до вытягивания влагой и других 
загрязнений. При кладке на впалый шов, в результате интенсивного проникновения 
влаги, в шве могут случатся трещины и обломки кирпича.

Несомненным козырем растворов Sopro KMT, является четко подобранная смесь компонентов, благодаря которым, кирпичная стена 
построена на кладочных растворах Sopro, всегда имеет свежий цвет, без прокрашивания и налетов.

Оригинальный рейнский трасс, который не только предотвращает налеты, 
но также уплотняет конструкцию и придает ей эластичность

Специально отобранные фракции наполнителя обеспечивающие 
безупречное прилегание к кирпичу

Никогда не блекнувшие красители от мирового производителя в химиче-
ской отрасли, гарантирующие великолепную насыщенность цветов.

Высокого качества портландский цемент гарантирующий устойчивость 
стены

4 Конечный результат это 
эстетичная стена. С целью 

дополнительного повышения 
стойкости стены на влияние ат-
мосферных условий и загрязне-
ния, можем применить импрег-
нат (пропитку) Sopro FAD 712. 
Наносим его на всю поверхность 
стены.

4 После высыхания раствора 
(ок.5-6 ч.) поверхность сте-

ны чистим сухой кистью. Мелкие 
остатки раствора на кирпичах, 
по истечени пару дней, удаляем 
препаратом Sopro ZEA 703 при 
помощи кисти или тряпки. Не 
увлажняем швов препаратом.

2 Избыток раствора собираем 
кельмой. Образовавшийся 

таким образом, вырaвненый со 
стеной шов, формируем спустя 
ок. часа после окончания кладки, 
с помощю нпр. резинового, садо-
вого шланга.

2 Кирпичи укладываем на 
нанесенный раствор Sopro 

KMT 408, выравнивая „под шнур”. 
Затем удаляем избыток раство-
ра из шва, таким образом чтобы 
глубина шва была равна или 
больше высоты шва.

3 После засыхания раствора 
(5-6 ч.), чистим сухой кистью 

поверхность стены, удаляя сухие 
несвязанные частицы раствора. 
Мелкие остатки чистим препара-
том Sopro ZEA 703 (по истечении 
нескольких дней от кладочных 
работ) с помощью кисти или 
тряпки. Не допускаем к контакту 
швов с чистящим средством.

3 Пустые швы затираем рас-
твором Sopro KMT разбав-

ленным до полусухой консистен-
ции. Затирку швов начинаем не 
раньше недели от кладки кирпи-
чей. Цвет раствора подбираем 
под цвет кирпича.

1 На ранее уложенные кир-
пичи кладем слой раствора 

Sopro KMT толщиной ок. 12 мм, 
затем прижимаем следующий 
кирпич и ставим его в правиль-
ное положение, следя за гори-
зонтальностью при помощи 
уровня. Зазор между кирпичами 
должен составлять ок. 1 см

1 Применяем базовый рас-
твор Sopro KMT 408, остав-

ляя на гранях кирпича свободное 
пространство для дальнейшего 
заполнения раствором Sopro 
KMT определенного цвета. Для 
контроля горизонтальности сте-
ны применяем шнур и уровень.

Кирпич. Строительный материал обычно изготавливаемый в про-
цессе сушки или выжигания глины, песка, извести или цемента. 
Его история длительная, почти так как история нашей цивили-
зации. Начало зарождения строительного кирпича надо искать 
в древним мире – первые объекты с использованием этого бла-
годарного материала, возводили уже 8000 лет назад в Египете, 
Месопотамии и Вавилоне. Десятками веков кирпич использо-
вали в основном для стройки стен, декорации а также систем 
обогрева в виде печей и коминов. Материал этот бывал однако 
недооцененым – прикривали его среди всего прочего слоями 
штукатурки или дерева. Привлекательность кирпича для мира 
выявила готика, которая стала его экспонировать и создавать 
свои сооружения целиком из него.

Кирпич, единственный строительный материал который вы-
держал возникновение новых технологий, стилей, архитекто-
нических направлений. Благодаря своей универсальностьи – 
отлично сочетается с другими строительными материалами 
такими как стекло, аллюминий, камень или дерево. Не случайно 
типичная красная постфабричная архитектура, празднует се-
годня настоящие триумфы. Доказательством этого являются 
процессы возрождения таких постиндустриальных метропо-
лий как Лодзь или Менчестер. Действия эти стараются сберечь 
шарм прошлых веков и за одно вписывают их в современность. 
Прогуливаясь уличками европейских городов, можем заметить 
много современных объектов, наслаждающих наши глаза, фа-
садами из разноцветного, клинкерного кирпича. В настоящее 
время, материал этот является привлекательным инструментом 
в руках архитекторов, которые видят в нем соединитель между 
тем что было и есть сейчас.

Когда строим дом, одним из первых решений которые прини-
мает является то как будет выглядеть фасад нашего дома. Вы-
бирая клинкерный кирпич, обеспечиваем не только эстетику но 
и функциональность. Кирпич выжигают в температуре 1100 С°, 
а при его производстве используется исключительно натураль-
ное сырье те. глины и пески. Благодаря этому отличается низкой 
влагопоглощаемосью, полной огнеупорностью и морозостой-
костью. Преимущества клинкерного фасада можно насчитывать 
бесконечно, но так же важным как материал, является его экс-
плуатация. Чтобы наслаждаться красивым и функциональным 
фасадом многие годы, необходимо также применять лучшие 
кладочные материалы. Поэтому стоит использовать кладочные 
растворы Sopro.

Гарантирует свободный сплыв воды по стене и быстрое высыхание после дождя.

Защищает стену и швы от разрушительного влияния воды из атмосферных осадков.

Уменьшает податливость стены и швов на загрязнения и высолы.

Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności. Od jakości tej pracy za-
leży bowiem estetyczny wygląd całego budynku. Może się zdarzyć, że jeszcze w trakcie
lub krótko po zakończeniu murowania na powierzchni zaczną pojawiać się biało-szare
naloty o różnej intensywności, powiększające się z dnia na dzień. Aby się ich pozbyć 
w pierwszej kolejności murarze stawiają zazwyczaj na przeróżne preparaty chemiczne: 
niestety tuszują one jedynie problem. Aby skutecznie radzić sobie z nieestetycznymi za-
ciekami należy poznać przyczynę ich powstawania. Mechanizm jest następujący: wilgoć
wnikająca w mur po jakimś czasie wyparowuje. Po drodze zabiera ze sobą niezwiązane
cząstki tlenku wapnia i wchodzi z nimi w reakcję, tworząc wodorotlenek wapnia. Związki
wapnia krystalizują na fudze. Objawia się to w postaci białego proszku lub kamienia na
powierzchni muru. Oczywiście może dochodzić do wyciągania przez wilgoć również in-
nego rodzaju zabrudzeń. W przypadku murowania na spoinę zagłębioną, w wyniku in-
tensywnej penetracji wilgoci w spoinie dochodzi też do pęknięć zaprawy i odprysków na
cegle.

WYKWITY NA MURZE – CZĘSTY PROBLEM WYKONAWCY

SZLACHETNE KOMPONENTY ZAPRAW SOPRO
Niewątpliwym atutem zapraw Sopro KMT jest precyzyjnie dobrana mieszanka poniższych komponentów, która powoduje, że elewacja
wykonana przy użyciu zapraw murarskich Sopro ma zawsze świeży kolor, wolny od przebarwień i wykwitów.

Oryginalny tras reński, który nie tylko zapobiega  wykwitom, lecz
także uszczelnia konstrukcję i nadaje jej elastyczność.

Wysokiej jakości cement portlandzki gwarantujący stabilność ele-
wacji.

Nieblaknące nigdy barwniki od światowego potentata w branży
chemicznej gwarantujące wspaniałe nasycenie kolorów.

Specjalnie wyselekcjonowane frakcje kruszywa zapewniające do-
skonałe przyleganie do cegły.

CEGŁA – NA PRZEKÓR CZASOWI
Cegła. Materiał budowlany wykonywany zazwyczaj w procesie
suszenia lub wypalania gliny, piasku, wapna bądź cementu. Jej
historia jest długa. Niemal tak długa, jak historia naszej cy-
wilizacji. Początków rodowodu cegły budowlanej należy szukać
w starożytności – pierwsze obiekty z wykorzystaniem tego wdzię-
cznego materiału wznoszono już 8000 lat temu w Egipcie, Mezo-
potamii i Babilonie. Przez dziesiątki wieków cegły używano głównie
do budowania ścian, dekoracji oraz systemów grzewczych w po-
staci pieców i kominków. Materiał ten bywał jednak niedoceniany
– zasłaniano go m.in. warstwami tynku czy drewna. Urok cegły
odkrył dla świata gotyk, który zaczął ją eksponować i tworzyć 
z niej swe budowle w całości.

Cegła, jako bodaj jedyny materiał budowlany przetrwała pow-
stawanie nowych technologii, stylów i trendów architektonicznych.
Zawdzięcza to swojej uniwersalności – doskonale komponuje się
z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium,
kamień czy drewno. Nie jest przypadkiem, że charakterystyczna,
czerwona architektura pofabryczna święci dziś prawdziwe triumfy.
Dowodem na to są procesy rewitalizacyjne takich post-prze-
mysłowych metropolii, jak Łódź czy Manchester. Działania te
starają się zachować urok minionych dziejów, wpisując je niejako
w nowoczesność. Przechadzając się uliczkami europejskich miast,
zaobserwować możemy wiele współczesnych obiektów cieszących
oko elewacją z cegły bądź krytych różnokolorowym klinkierem.
Tworzywo to stanowi obecnie wdzięczne narzędzie w rękach ar-
chitektów, którzy widzą w nim łącznik pomiędzy tym, co było 
i tym, co jest.

Kiedy budujemy dom, jedną z pierwszych decyzji jest to, jak
prezentować się będzie nasza elewacja. Wybierając klinkier, za-
pewniamy sobie nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Cegłę
wypala się w temperaturze 1100 stopni Celsjusza, do jej pro-
dukcji używa się zaś wyłącznie naturalnych surowców, tj. gliny 
i piasku. Dzięki temu charakteryzuje się ona niską nasiąkliwością
oraz pełną ognio- i mrozoodpornością. Zalety elewacji
klinkierowej można liczyć bez końca, jednak równie ważna, co
materiał, jest jego eksploatacja. Aby cieszyć się piękną i funkcjo-
nalną fasadą przez długie, długie lata, należy użyć najlepszych
materiałów wiążących. To właśnie dlatego warto skorzystać z za-
praw do klinkieru Sopro.

3 Po wyschnięciu zaprawy (po ok.
5-6 h) czyścimy powierzchnię

muru z suchych, niezwiązanych części
zaprawy za pomocą suchego pędz-
la. Drobne pozostałości zaprawy czyś-
cimy preparatem Sopro ZEA 703
(po kilku dniach od wykonania prac
murarskich) za pomocą pędzla lub
szmatki. Nie zwilżamy spoin środ-
kiem czyszczącym.

TECHNOLOGIA MUROWANIA Z CAŁKOWITYM 
WYPEŁNIENIEM SPOIN – PORADY PRAKTYCZNE

1Na wbudowane wcześniej ce-
gły układamy warstwę zaprawy

Sopro KMT o grubości ok. 12 mm,
następnie dobijamy cegłę i ustawia-
my do właściwego położenia przy
pomocy poziomnicy. Odstępy między
cegłami powinny wynosić ok. 1 cm.

2 Nadmiar zaprawy zbieramy kiel-
nią. Powstałą w ten sposób, zli-

cowaną z murem spoinę kształtu-
jemy po ok. godzinie od zakończe-
nia murowania za pomocą kształt-
ki, np. z wężyka ogrodowego.

4 Efekt końcowy to estetyczny mur.
W celu dodatkowego uodpor-

nienia muru na warunki atmosferycz-
ne i zanieczyszczenia możemy zasto-
sować impregnat Sopro FAD 712.
Pokrywamy nim całą powierzchnię
muru.

Zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu.
Zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych.
Zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity.

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

3 Fugujemy zaprawą do klinkie-
ru z trasem Sopro KMT rozro-

bioną do konsystencji półsuchej. Fu-
gowanie rozpoczynamy najwcze-
śniej po tygodniu od zakończenia
murowania. Kolor zaprawy dobiera-
my do koloru cegły.

1Murujemy zaprawą bazową
Sopro KMT 408, pozostawiając

przy krawędziach muru wolną prze-
strzeń do fugowania zaprawą Sopro
KMT. Do wyrównania poziomu mu-
ru używamy sznurka i poziomnicy.

2 Cegły układamy na ułożoną 
zaprawę (Sopro KMT 408),

wyrównując je „pod sznur”. Następ-
nie usuwamy nadmiar zaprawy ze
szczeliny tak, aby jej głębokość była
równa co najmniej jej wysokości.

4 Po wyschnięciu zaprawy fugo-
wej (ok. 5-6 h) powierzchnię

muru czyścimy za pomocą suchego
pędzla. Drobne pozostałości za-
prawy fugowej na cegłach czyś-
cimy po kilku dniach preparatem
Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla
lub szmatki. Nie zwilżamy spoin
środkiem czyszczącym.

Murowanie i fugowanie w dwóch cyklach roboczych
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Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności. Od jakości tej pracy za-
leży bowiem estetyczny wygląd całego budynku. Może się zdarzyć, że jeszcze w trakcie
lub krótko po zakończeniu murowania na powierzchni zaczną pojawiać się biało-szare
naloty o różnej intensywności, powiększające się z dnia na dzień. Aby się ich pozbyć 
w pierwszej kolejności murarze stawiają zazwyczaj na przeróżne preparaty chemiczne: 
niestety tuszują one jedynie problem. Aby skutecznie radzić sobie z nieestetycznymi za-
ciekami należy poznać przyczynę ich powstawania. Mechanizm jest następujący: wilgoć
wnikająca w mur po jakimś czasie wyparowuje. Po drodze zabiera ze sobą niezwiązane
cząstki tlenku wapnia i wchodzi z nimi w reakcję, tworząc wodorotlenek wapnia. Związki
wapnia krystalizują na fudze. Objawia się to w postaci białego proszku lub kamienia na
powierzchni muru. Oczywiście może dochodzić do wyciągania przez wilgoć również in-
nego rodzaju zabrudzeń. W przypadku murowania na spoinę zagłębioną, w wyniku in-
tensywnej penetracji wilgoci w spoinie dochodzi też do pęknięć zaprawy i odprysków na
cegle.
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SZLACHETNE KOMPONENTY ZAPRAW SOPRO
Niewątpliwym atutem zapraw Sopro KMT jest precyzyjnie dobrana mieszanka poniższych komponentów, która powoduje, że elewacja
wykonana przy użyciu zapraw murarskich Sopro ma zawsze świeży kolor, wolny od przebarwień i wykwitów.

Oryginalny tras reński, który nie tylko zapobiega  wykwitom, lecz
także uszczelnia konstrukcję i nadaje jej elastyczność.

Wysokiej jakości cement portlandzki gwarantujący stabilność ele-
wacji.

Nieblaknące nigdy barwniki od światowego potentata w branży
chemicznej gwarantujące wspaniałe nasycenie kolorów.

Specjalnie wyselekcjonowane frakcje kruszywa zapewniające do-
skonałe przyleganie do cegły.

CEGŁA – NA PRZEKÓR CZASOWI
Cegła. Materiał budowlany wykonywany zazwyczaj w procesie
suszenia lub wypalania gliny, piasku, wapna bądź cementu. Jej
historia jest długa. Niemal tak długa, jak historia naszej cy-
wilizacji. Początków rodowodu cegły budowlanej należy szukać
w starożytności – pierwsze obiekty z wykorzystaniem tego wdzię-
cznego materiału wznoszono już 8000 lat temu w Egipcie, Mezo-
potamii i Babilonie. Przez dziesiątki wieków cegły używano głównie
do budowania ścian, dekoracji oraz systemów grzewczych w po-
staci pieców i kominków. Materiał ten bywał jednak niedoceniany
– zasłaniano go m.in. warstwami tynku czy drewna. Urok cegły
odkrył dla świata gotyk, który zaczął ją eksponować i tworzyć 
z niej swe budowle w całości.

Cegła, jako bodaj jedyny materiał budowlany przetrwała pow-
stawanie nowych technologii, stylów i trendów architektonicznych.
Zawdzięcza to swojej uniwersalności – doskonale komponuje się
z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium,
kamień czy drewno. Nie jest przypadkiem, że charakterystyczna,
czerwona architektura pofabryczna święci dziś prawdziwe triumfy.
Dowodem na to są procesy rewitalizacyjne takich post-prze-
mysłowych metropolii, jak Łódź czy Manchester. Działania te
starają się zachować urok minionych dziejów, wpisując je niejako
w nowoczesność. Przechadzając się uliczkami europejskich miast,
zaobserwować możemy wiele współczesnych obiektów cieszących
oko elewacją z cegły bądź krytych różnokolorowym klinkierem.
Tworzywo to stanowi obecnie wdzięczne narzędzie w rękach ar-
chitektów, którzy widzą w nim łącznik pomiędzy tym, co było 
i tym, co jest.

Kiedy budujemy dom, jedną z pierwszych decyzji jest to, jak
prezentować się będzie nasza elewacja. Wybierając klinkier, za-
pewniamy sobie nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Cegłę
wypala się w temperaturze 1100 stopni Celsjusza, do jej pro-
dukcji używa się zaś wyłącznie naturalnych surowców, tj. gliny 
i piasku. Dzięki temu charakteryzuje się ona niską nasiąkliwością
oraz pełną ognio- i mrozoodpornością. Zalety elewacji
klinkierowej można liczyć bez końca, jednak równie ważna, co
materiał, jest jego eksploatacja. Aby cieszyć się piękną i funkcjo-
nalną fasadą przez długie, długie lata, należy użyć najlepszych
materiałów wiążących. To właśnie dlatego warto skorzystać z za-
praw do klinkieru Sopro.

3 Po wyschnięciu zaprawy (po ok.
5-6 h) czyścimy powierzchnię

muru z suchych, niezwiązanych części
zaprawy za pomocą suchego pędz-
la. Drobne pozostałości zaprawy czyś-
cimy preparatem Sopro ZEA 703
(po kilku dniach od wykonania prac
murarskich) za pomocą pędzla lub
szmatki. Nie zwilżamy spoin środ-
kiem czyszczącym.
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1Na wbudowane wcześniej ce-
gły układamy warstwę zaprawy

Sopro KMT o grubości ok. 12 mm,
następnie dobijamy cegłę i ustawia-
my do właściwego położenia przy
pomocy poziomnicy. Odstępy między
cegłami powinny wynosić ok. 1 cm.

2 Nadmiar zaprawy zbieramy kiel-
nią. Powstałą w ten sposób, zli-

cowaną z murem spoinę kształtu-
jemy po ok. godzinie od zakończe-
nia murowania za pomocą kształt-
ki, np. z wężyka ogrodowego.

4 Efekt końcowy to estetyczny mur.
W celu dodatkowego uodpor-

nienia muru na warunki atmosferycz-
ne i zanieczyszczenia możemy zasto-
sować impregnat Sopro FAD 712.
Pokrywamy nim całą powierzchnię
muru.

Zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu.
Zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych.
Zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity.
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3 Fugujemy zaprawą do klinkie-
ru z trasem Sopro KMT rozro-

bioną do konsystencji półsuchej. Fu-
gowanie rozpoczynamy najwcze-
śniej po tygodniu od zakończenia
murowania. Kolor zaprawy dobiera-
my do koloru cegły.

1Murujemy zaprawą bazową
Sopro KMT 408, pozostawiając

przy krawędziach muru wolną prze-
strzeń do fugowania zaprawą Sopro
KMT. Do wyrównania poziomu mu-
ru używamy sznurka i poziomnicy.

2 Cegły układamy na ułożoną 
zaprawę (Sopro KMT 408),

wyrównując je „pod sznur”. Następ-
nie usuwamy nadmiar zaprawy ze
szczeliny tak, aby jej głębokość była
równa co najmniej jej wysokości.

4 Po wyschnięciu zaprawy fugo-
wej (ok. 5-6 h) powierzchnię

muru czyścimy za pomocą suchego
pędzla. Drobne pozostałości za-
prawy fugowej na cegłach czyś-
cimy po kilku dniach preparatem
Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla
lub szmatki. Nie zwilżamy spoin
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Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności. Od jakości tej pracy za-
leży bowiem estetyczny wygląd całego budynku. Może się zdarzyć, że jeszcze w trakcie
lub krótko po zakończeniu murowania na powierzchni zaczną pojawiać się biało-szare
naloty o różnej intensywności, powiększające się z dnia na dzień. Aby się ich pozbyć 
w pierwszej kolejności murarze stawiają zazwyczaj na przeróżne preparaty chemiczne: 
niestety tuszują one jedynie problem. Aby skutecznie radzić sobie z nieestetycznymi za-
ciekami należy poznać przyczynę ich powstawania. Mechanizm jest następujący: wilgoć
wnikająca w mur po jakimś czasie wyparowuje. Po drodze zabiera ze sobą niezwiązane
cząstki tlenku wapnia i wchodzi z nimi w reakcję, tworząc wodorotlenek wapnia. Związki
wapnia krystalizują na fudze. Objawia się to w postaci białego proszku lub kamienia na
powierzchni muru. Oczywiście może dochodzić do wyciągania przez wilgoć również in-
nego rodzaju zabrudzeń. W przypadku murowania na spoinę zagłębioną, w wyniku in-
tensywnej penetracji wilgoci w spoinie dochodzi też do pęknięć zaprawy i odprysków na
cegle.

WYKWITY NA MURZE – CZĘSTY PROBLEM WYKONAWCY

SZLACHETNE KOMPONENTY ZAPRAW SOPRO
Niewątpliwym atutem zapraw Sopro KMT jest precyzyjnie dobrana mieszanka poniższych komponentów, która powoduje, że elewacja
wykonana przy użyciu zapraw murarskich Sopro ma zawsze świeży kolor, wolny od przebarwień i wykwitów.

Oryginalny tras reński, który nie tylko zapobiega  wykwitom, lecz
także uszczelnia konstrukcję i nadaje jej elastyczność.

Wysokiej jakości cement portlandzki gwarantujący stabilność ele-
wacji.

Nieblaknące nigdy barwniki od światowego potentata w branży
chemicznej gwarantujące wspaniałe nasycenie kolorów.

Specjalnie wyselekcjonowane frakcje kruszywa zapewniające do-
skonałe przyleganie do cegły.

CEGŁA – NA PRZEKÓR CZASOWI
Cegła. Materiał budowlany wykonywany zazwyczaj w procesie
suszenia lub wypalania gliny, piasku, wapna bądź cementu. Jej
historia jest długa. Niemal tak długa, jak historia naszej cy-
wilizacji. Początków rodowodu cegły budowlanej należy szukać
w starożytności – pierwsze obiekty z wykorzystaniem tego wdzię-
cznego materiału wznoszono już 8000 lat temu w Egipcie, Mezo-
potamii i Babilonie. Przez dziesiątki wieków cegły używano głównie
do budowania ścian, dekoracji oraz systemów grzewczych w po-
staci pieców i kominków. Materiał ten bywał jednak niedoceniany
– zasłaniano go m.in. warstwami tynku czy drewna. Urok cegły
odkrył dla świata gotyk, który zaczął ją eksponować i tworzyć 
z niej swe budowle w całości.

Cegła, jako bodaj jedyny materiał budowlany przetrwała pow-
stawanie nowych technologii, stylów i trendów architektonicznych.
Zawdzięcza to swojej uniwersalności – doskonale komponuje się
z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium,
kamień czy drewno. Nie jest przypadkiem, że charakterystyczna,
czerwona architektura pofabryczna święci dziś prawdziwe triumfy.
Dowodem na to są procesy rewitalizacyjne takich post-prze-
mysłowych metropolii, jak Łódź czy Manchester. Działania te
starają się zachować urok minionych dziejów, wpisując je niejako
w nowoczesność. Przechadzając się uliczkami europejskich miast,
zaobserwować możemy wiele współczesnych obiektów cieszących
oko elewacją z cegły bądź krytych różnokolorowym klinkierem.
Tworzywo to stanowi obecnie wdzięczne narzędzie w rękach ar-
chitektów, którzy widzą w nim łącznik pomiędzy tym, co było 
i tym, co jest.

Kiedy budujemy dom, jedną z pierwszych decyzji jest to, jak
prezentować się będzie nasza elewacja. Wybierając klinkier, za-
pewniamy sobie nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Cegłę
wypala się w temperaturze 1100 stopni Celsjusza, do jej pro-
dukcji używa się zaś wyłącznie naturalnych surowców, tj. gliny 
i piasku. Dzięki temu charakteryzuje się ona niską nasiąkliwością
oraz pełną ognio- i mrozoodpornością. Zalety elewacji
klinkierowej można liczyć bez końca, jednak równie ważna, co
materiał, jest jego eksploatacja. Aby cieszyć się piękną i funkcjo-
nalną fasadą przez długie, długie lata, należy użyć najlepszych
materiałów wiążących. To właśnie dlatego warto skorzystać z za-
praw do klinkieru Sopro.

3 Po wyschnięciu zaprawy (po ok.
5-6 h) czyścimy powierzchnię

muru z suchych, niezwiązanych części
zaprawy za pomocą suchego pędz-
la. Drobne pozostałości zaprawy czyś-
cimy preparatem Sopro ZEA 703
(po kilku dniach od wykonania prac
murarskich) za pomocą pędzla lub
szmatki. Nie zwilżamy spoin środ-
kiem czyszczącym.

TECHNOLOGIA MUROWANIA Z CAŁKOWITYM 
WYPEŁNIENIEM SPOIN – PORADY PRAKTYCZNE

1Na wbudowane wcześniej ce-
gły układamy warstwę zaprawy

Sopro KMT o grubości ok. 12 mm,
następnie dobijamy cegłę i ustawia-
my do właściwego położenia przy
pomocy poziomnicy. Odstępy między
cegłami powinny wynosić ok. 1 cm.

2 Nadmiar zaprawy zbieramy kiel-
nią. Powstałą w ten sposób, zli-

cowaną z murem spoinę kształtu-
jemy po ok. godzinie od zakończe-
nia murowania za pomocą kształt-
ki, np. z wężyka ogrodowego.

4 Efekt końcowy to estetyczny mur.
W celu dodatkowego uodpor-

nienia muru na warunki atmosferycz-
ne i zanieczyszczenia możemy zasto-
sować impregnat Sopro FAD 712.
Pokrywamy nim całą powierzchnię
muru.

Zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu.
Zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych.
Zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity.

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

3 Fugujemy zaprawą do klinkie-
ru z trasem Sopro KMT rozro-

bioną do konsystencji półsuchej. Fu-
gowanie rozpoczynamy najwcze-
śniej po tygodniu od zakończenia
murowania. Kolor zaprawy dobiera-
my do koloru cegły.

1Murujemy zaprawą bazową
Sopro KMT 408, pozostawiając

przy krawędziach muru wolną prze-
strzeń do fugowania zaprawą Sopro
KMT. Do wyrównania poziomu mu-
ru używamy sznurka i poziomnicy.

2 Cegły układamy na ułożoną 
zaprawę (Sopro KMT 408),

wyrównując je „pod sznur”. Następ-
nie usuwamy nadmiar zaprawy ze
szczeliny tak, aby jej głębokość była
równa co najmniej jej wysokości.

4 Po wyschnięciu zaprawy fugo-
wej (ok. 5-6 h) powierzchnię

muru czyścimy za pomocą suchego
pędzla. Drobne pozostałości za-
prawy fugowej na cegłach czyś-
cimy po kilku dniach preparatem
Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla
lub szmatki. Nie zwilżamy spoin
środkiem czyszczącym.

Murowanie i fugowanie w dwóch cyklach roboczych
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Кладка и расшивка швов в одном рабочем цикле

Кладка и расшивка швов в два рабочих цикла


