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DESTRUKCJA
Balkon i taras to miejsca szczególnie narażone na negatywne dzia-
łanie czynników zewnętrznych – wilgoci i zmiany temperatur. Źle
zabezpieczona powierzchnia z łatwością ulega czynnikom ero-
zyjnym, w wyniku czego woda bez przeszkód przedostaje się 
w głąb podłoża, trwale uszkadzając okładzinę podłogową. Nagłe

zmiany temperatur mogą spowodować pękanie płytek i okładziny.  
Czy można temu zapobiec? 
Bez wątpienia, ale już na początku prac wykończeniowych należy
wykazać się dużą starannością. 

Przecieki przy elementach przebijających powłoki hydroizolacji. Bardzo słaby materiał podłoża.

Brak uszczelnienia – wypłukiwanie składników betonu i zapraw. Nieodpowiednie wykończenie krawędziowe – odpadanie płytek
czołowych.

Niewłaściwe nałożenie warstwy kleju o niskich parametrach –
odspajanie się i pękanie płytek.

Brak dylatacji.
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Балкон и терраса это места подвергаемые особенно негатив-
ному воздействию внешних источников – влага и  изменения 
температуры. Плохо защищенная поверхность легко поддается 
факторам вызывающим эррозию, в итоге чего вода безпрепят-
ственно проникает вглубь основания, окончательно разрушая 

напольное покрытие. Внезапные колебания температуры могут 
вызывать появление трещин на плитках и других покрытиях. 
Можно ли это предотвратить ? Без сомнений, однако уже в на-
чальной стадии облицовочных работ необходимо соблюдать 
особую старательность.

Просачивание воды вблизи элементов пробивающих гидрои-
золяцию.

Отсутствие гидроизоляции – выполаскивание составляющих 
бетона и смесей.

Ненадлежащее нанесение слоя клея низких параметров 
– потрескивание и отслоение плиток.

Очень слабый материал основания.

Ненадлежащая обработка краев – отслоение фасадных плиток.

Отсутствие деформационных швов.

РАЗРУШЕНИЕ



DLACZEGO SYSTEM TARASOWO-BALKONOWY SOPRO?
Aby wykonane balkony i tarasy przez długie lata cieszyły się pię-
knym wyglądem i trwałością, Sopro proponuje niezawodne roz-
wiązania, które sprawdzą się w praktycznie każdych warunkach:

■ kompleksowe systemy, dopasowanych do siebie produktów, pozwa-
lające stworzyć trwałą i estetyczną konstrukcję: od profili i okapników
aluminiowych, których zadaniem jest odprowadzanie wody niedo-
puszczając do powstawania nieestetycznych zabrudzeń na elewacji,
poprzez uszczelnienia i zaprawy klejowe oraz zaprawy fugowe,

■ wysoce jakościowe zaprawy uszczelniające, zapewniające elastycz-
ność i przekrywalność rys, odporność na zmienne cykle zamarza-

nia i rozmrażania oraz dobrą przyczepność również na wilgot-
nych podłożach,

■ zaprawy klejowe, idealnie nadające się do przyklejania wszystkich
rodzajów płytek, płyt i kamienia naturalnego na tarasach, balko-
nach, 

■ fugi Sopro posiadające właściwości antybakteryjne; zastosowany
system Hydrodur® nadaje im szczelność i wodoodporność,

■ 5-letnia gwarancja jakości i niezawodności produktów Sopro.
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Для того, чтобы балконы и террасы долгие годы радовали прекрас-
ным видом и прочностью, Sopro предлагает надежные решения, 
которые проверены в практически любых условиях.

комплексные системы, подобранных друг к другу продуктов,  �
позволяющие соорудить прочную и эстетичную конструкцию: 
начиная с алюминевых профилей и капельников для отвода 
воды, что предохраняет от появления неэстетичных загрязнений 
на фасаде, до уплотнений и клеевых смесей, а также смесей для 
фугования,

высоко качественные уплотнительные смеси, обеспечивающие  �
эластичность и покрытие трещин, стойкость на колебания циклов 

замерзания и размораживания, а также надлежащее сцепление 
даже на влажных основаниях,

клеевые смеси, идеально подходящие для приклеивания  �
всех видов плиток, плит и натурального камня на террасах 
и балконах,

фуги Sopro обладающие антибактерийными свойствами;  �
примененная система Hydrodur® придает им плотность и во-
достойкость,

5-ти летняя гарантия качества и надежности продуктов Sopro. �

ПОЧЕМУ ИМЕННО СИСТЕМА SOPRO ДЛЯ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ?



RENOWACJA TARASÓW I BALKONÓW
Przed rozpoczęciem układania nowej okładziny na istniejącym 
i zniszczonym balkonie lub tarasie, konieczna jest renowacja
nośnych elementów budowlanych (płyty wspornikowe, parapety,
balustrady itp.). Wpływ czynników pogodowych, błędy wykonaw-
cze, ale także przyczyny związane z technologią produkcji mogą
prowadzić do pękania i odspajania betonu. Dzięki pełnemu syste-
mowi naprawy i uszczelnienia powierzchni balkonów i tarasów
Sopro można wykonać skuteczną renowację skorodowanych frag-

mentów konstrukcji oraz zabezpieczyć ją przed niszczącym wpły-
wem czynników atmosferycznych oraz procesem karbonatyzacji.
Cztery wzajemnie do siebie dostosowane produkty, składające się na
system renowacji betonu Sopro Repadur (ochrona antykorozyjna
– Sopro Repadur KS, warstwa kontaktowa - Sopro Repadur MH,
zaprawa wypełniająca – Sopro Repadur 50, cementowa szpachla
drobnoziarnista – Sopro Repadur 5) umożliwiają łatwą naprawę
betonu.

1Przed rozpoczęciem naprawy betonu
należy oczyścić istniejące rysy i jeśli to

konieczne poszerzyć je przy pomocy szli-
fierki kątowej. Następnie rysy i pęknięcia
dokładnie wypełnić żywicą budowlaną
Sopro BH 869. Świeżą warstwę żywicy
budowlanej należy obsypać piaskiem
kwarcowym Sopro QS 511.

2 Uszkodzenia żelbetowej płyty balko-
nowej należy naprawić poprzez od-

kucie i usunięcie luźnych części betonu,
odsłaniając skorodowane zbrojenie. Stal
zbrojeniową należy mechanicznie wyczyś-
cić.

3 Zabezpieczenie oczyszczonej stali zbro-
jeniowej należy wykonać przy użyciu

zaprawy antykorozyjnej Sopro Repadur KS.

4 Przed wypełnieniem ubytku należy
nałożyć warstwę sczepną przy uży-

ciu Sopro Repadur MH.
5 Nałożenie zaprawy do uzupełniania

ubytków betonu Sopro Repadur 50
(warstwa grubości 10-50 mm) metodą
„świeżo na świeżo” na zaprawę kontak-
tową poprzez szpachlowanie.

6 Do wypełnienia porów i rys skurczo-
wych, jak również przygotowania pod-

łoża pod następne powłoki nałożyć szpa-
chlę cementową drobnoziarnistą Sopro
Repadur 5 jako wykończenie powierzchni.

Struktura systemu

Podłoże
Uszkodzony beton ze skorodowanym
zbrojeniem stalowym: usunąć luźny
beton; usunąć rdzę ze stali 
zbrojeniowej, do uzyskania stopnia
czyszczonej powierzchni Sa 2 ½

Wykończenie
powierzchni
Sopro Repadur 5 (853)

Warstwa sczepna
Sopro Repadur MH 851

Uzupełnienie
ubytków betonu
Sopro Repadur 50 (852)

Zabezpieczenie
antykorozyjne
Sopro Repadur KS 850
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system renowacji betonu Sopro Repadur (ochrona antykorozyjna
– Sopro Repadur KS, warstwa kontaktowa - Sopro Repadur MH,
zaprawa wypełniająca – Sopro Repadur 50, cementowa szpachla
drobnoziarnista – Sopro Repadur 5) umożliwiają łatwą naprawę
betonu.

1Przed rozpoczęciem naprawy betonu
należy oczyścić istniejące rysy i jeśli to

konieczne poszerzyć je przy pomocy szli-
fierki kątowej. Następnie rysy i pęknięcia
dokładnie wypełnić żywicą budowlaną
Sopro BH 869. Świeżą warstwę żywicy
budowlanej należy obsypać piaskiem
kwarcowym Sopro QS 511.

2 Uszkodzenia żelbetowej płyty balko-
nowej należy naprawić poprzez od-

kucie i usunięcie luźnych części betonu,
odsłaniając skorodowane zbrojenie. Stal
zbrojeniową należy mechanicznie wyczyś-
cić.

3 Zabezpieczenie oczyszczonej stali zbro-
jeniowej należy wykonać przy użyciu

zaprawy antykorozyjnej Sopro Repadur KS.

4 Przed wypełnieniem ubytku należy
nałożyć warstwę sczepną przy uży-

ciu Sopro Repadur MH.
5 Nałożenie zaprawy do uzupełniania

ubytków betonu Sopro Repadur 50
(warstwa grubości 10-50 mm) metodą
„świeżo na świeżo” na zaprawę kontak-
tową poprzez szpachlowanie.

6 Do wypełnienia porów i rys skurczo-
wych, jak również przygotowania pod-

łoża pod następne powłoki nałożyć szpa-
chlę cementową drobnoziarnistą Sopro
Repadur 5 jako wykończenie powierzchni.

Struktura systemu

Podłoże
Uszkodzony beton ze skorodowanym
zbrojeniem stalowym: usunąć luźny
beton; usunąć rdzę ze stali 
zbrojeniowej, do uzyskania stopnia
czyszczonej powierzchni Sa 2 ½

Wykończenie
powierzchni
Sopro Repadur 5 (853)

Warstwa sczepna
Sopro Repadur MH 851

Uzupełnienie
ubytków betonu
Sopro Repadur 50 (852)

Zabezpieczenie
antykorozyjne
Sopro Repadur KS 850
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ
Перед началом укладки новой облицовки на существующем и раз-
рушенном балконе либо террасе, необходимо восстановление 
несущих строительных элементов (плиты креплений, подоконники, 
балюстрады, итп.), Влияние погодных факторов, ошибки при вы-
полнении работ, а также причины связанные с технологией про-
изводства могут вести к появлению трещин и отслоению бетона. 
Благодаря полной системе восстановления и уплотнения поверх-
ности балконов и террас Sopro, возможна реализация эффективной 

реконструкции проржавевших элементов конструкции, а также 
ее защита от губительного воздействия атмосферных условий и 
процесса карбонатизации. Четыре взаимно друг к другу подобран-
ные продукта, образующие систему для восстановления бетона 
Sopro Repadur (антикоррозионная защита – Sopro Repadur  KS, 
контактный слой – Sopro Repadur MH, заполняющая смесь – 
Sopro Repadur 50, цементная мелкозернистая шпаклевка – Sopro 
Repadur 5) дают возможность простого ремонта бетона.

1 Перед началом восстановления бето-
на необходимо очистить существую-

щие трещины и если есть необходимость 
разширить их с помощью болгарки. Затем 
трещины тщательно заполнить  строи-
тельной смолой Sopro BH 869. Свежий 
слой смолы необходимо посыпать квар-
цевым песком Sopro QS 511.

4 Перед заполнением убытков бетона 
необходимо нанести контактный слой  

с использованием Sopro Repadur MH.

2 Повреждения железобетонной бал-
конной плиты необходимо ремонти-

ровать путем отбивки и устранения несвя-
занных частей бетона, открывая ржавую 
арматуру. Арматурную сталь необходимо 
очистить механическим способом.

5 Нанесение смеси для заполнения 
убытков бетона Sopro Repadur 50 

(слой толщиной 10-50 мм) методом «свежее 
на свежее» на раствор Sopro Repadur  MH 
путем шпаклевания.

3 Защита очищенной арматурной ста-
ли должна выполняться с использо-

ванием антикоррозионной смеси Sopro 
Repadur KS.

6 Для заполнения пор и усадочных тре-
щин, а также подготовки основания 

под последующие покрытия, необходи-
мо нанести мелкозернистую цементную 
шпаклевку Sopro Repadur 5 в качестве 
финишной поверхности.

Основание
Поврежденный бетон с проржавевшей 
стальной арматурой: удалить 
несвязанный бетон, удалить ржавчину 
из арматуры до получения степени 
очистки поверхности So 2½ 

Антикоррозионная 
защита 
Sopro Repadur KS 850

Заполнение убытков бетона
Sopro Repadur 50 (852)

Контактный слой
Sopro Repadur MH 851

Финишная обработка 
поверхности
Sopro Repadur 5 (853)

Структура системы



TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC
Montaż okładzin ceramicznych – taras na gruncie

Prawidłowo zaprojektowany taras na gruncie powinien być odpo-
wiednio zabezpieczony przed negatywnym wpływem wody (w tym
kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu oraz opadami atmos-
ferycznymi). Koniecznym jest tutaj zastosowanie izolacji podpłyt-
kowej opartej na cementowej masie uszczelniającej Sopro DSF® 523,

mającej na celu ochronę przed wnikaniem wody w warstwy znaj-
dujące się pod okładziną. Bardzo istotnym czynnikiem prac tara-
sowych jest prawidłowe wykonanie ewentualnych dylatacji i prze-
niesienie ich do powierzchni okładziny przy użyciu elastycznych
taśm i fug, zapewniających pełną kompensację naprężeń.
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taśmy uszczelniająca zaprawy klejowe sznur dylatacyjny zaprawy fugowe silikony
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Detal systemu
Okapnik OB 265 służy do elastycznego i trwałego wykończenia
brzegów oraz pozwala na skuteczne odprowadzenie wody desz-
czowej poza obręb budowli. Kształt okapnika pozwala na stabilne
zamocowanie do podłoża i szczelne połączenie z przylegającymi
elementami systemu, chroniąc cały układ również od strony zew-
nętrznej krawędzi, bardzo problematycznej. Wykonany z alumi-
nium lakierowanego proszkowo farbami poliestrowymi, zapewnia
doskonałą odporność na korozję, zasolenie oraz na działanie
wysokich temperatur, światła i innych czynników atmosferycznych
eliminując ryzyko konieczności remontowania tarasów co kilka lat.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Правильно запроектированная терраса на грунте должна быть 
надлежащим образом защищена от негативного воздействия 
воды (в том числе капиллярного подтягивания влаги из грунта, 
а также атмосферных осадков). Обязательным является в данном 
случае применение подплиточного уплотнения базирующего на 
цементной уплотняющей смеси Sopro DSF® 523, с целью защиты 

от проникания воды в слои расположенные под облицовкой. 
Очень важным элементом работ на террасах является правильное 
выполнение возможных деформационных швов и повторение их 
на поверхности облицовки с помощью эластичных лент и затирок, 
обеспечивающих полную компенсацию напряжений. 

Деталь системы

Профиль OB 265 применяется для эластичного и прочного закры-
тия краев и позволяет успешно удалить дождевую воду за пределы 
застройки. Форма профиля позволяет стабильно закрепить к осно-
ванию и плотно соединить с прилегающими элементами системы, 
защищая всю систему также со стороны внешнего края, которая 
весьма проблематичная. Выполнен из алюминия покрытого порош-
кообразно полиэстровой краской, обеспечивает превосходную 
стойкость на коррозию, влияние солей и на воздействие высокой 
температуры, света и прочих атмосферных условий, избегая риска 
необходимости ремонта террас каждых несколько лет. 

Монтаж керамической облицовки – терраса на грунте
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TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC
Montaż okładzin ceramicznych – taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym to najbardziej narażony
na oddziaływanie skrajnych temperatur element konstrukcji domu.
Odkształcenia na płycie tarasu w ekstremalnych warunkach mogą
sięgać od kilku do kilkunastu milimetrów, dlatego bardzo istotne
jest zastosowanie pełnego, elastycznego i sprawdzonego systemu.
Prawidłowe wykonanie prac związanych z uszczelnieniem wymusza

stosowanie dwóch rodzajów izolacji; pierwszej, podjastrychowej
opartej na bazie izolacji bitumicznych i drugiej cementowej, pod-
płytkowej. Pierwsza pełni funkcję zasadniczej izolacji, mającej na
celu zabezpieczenie przed przenikaniem wody do pomieszczeń.
Natomiast druga, podpłytkowa dodatkowo chroni konstrukcję jas-
trychu i cały układ warstw przed niszczącym wpływem wilgoci.

Detal systemu
Profil trasowy Sopro PT został opracowany z myślą o estetycznym
zakończeniu pionowej krawędzi okładziny i jastrychu tarasów nad
pomieszczeniem ogrzewanym. Ze względu na duże powierzchnie,
zalecane jest odprowadzanie wód opadowych do rur spustowych
(duże ilości wody zalewają często poniżej mieszkających, a zimą
tworzą niebezpieczne sople), stąd istnieje możliwość przykręcenia
rynhaków i montażu rynien. Dzięki otworom kapilarnym przy brzegu
profilu, skropliny swobodnie odprowadzane są poza obręb bu-
dowli, eliminując ryzyko związane z koniecznością remontowania
tarasu co kilka lat.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Терраса над теплым помещением является найболее подвержен-
ным на воздействие крайних температур элементом конструкции 
дома. Деформации на плите террасы в крайних условиях могут 
достигать несколько десятков милиметров, почему и важно при-
менение полной, эластичной и проверенной системы. Правильное 
выполнение работ связанных с уплотнением требует применения 

двух видов уплотнений: первого – под стяжкой, основанной на би-
тумном уплотнении и вторго – цементного, под плитками. Первое 
выполняет роль основной гидроизоляции для предотвращения 
проникновения воды в помещение. Второе – под плитками, за-
щищает конструкцию стяжки и всю систему от разрушительного 
воздействия влаги.

Деталь системы

Профиль для террас Sopro PT разработан для эстетичного за-
вершения вертикального края облицовки и стяжки террасы над 
теплым помещением. В связи с большой площадью, рекомендуется 
отвод дождевой воды в сточные трубы (большое количество воды 
часто заливает жильцов, а зимой образуются опасные сосульки). 
Поэтому профиль дает возможность закрепления анкеров для 
монтажа сточных труб. Благодаря капилярным отверстиям у края 
профиля, выпавший конденсат свободно удаляется за пределы 
строения, избегая риска связанного с необходимостью ремонта 
террасы каждых несколько лет. 

Монтаж керамической облицовки – терраса над теплым помещением

быстровяжущая смесь для стяжки

уплотнительные ленты

гидроизоляция клеевая смесь дилатационный шнур затирки для швов силиконовые затирки
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TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC
Montaż okładzin ceramicznych – balkon

Prawidłowe wykonanie prac okładzinowych na balkonach wiąże
się z nałożeniem izolacji podpłytkowej oraz przyklejeniem okła-
dziny metodą eliminującą pustki powietrzne. Przed przystąpieniem
do wykonania prac należy ocenić stan płyty balkonowej. Wnikająca
w jej strukturę wilgoć często prowadzi do korozji stali zbrojeniowej,
czego konsekwencją są trwałe ubytki betonu. Przed przystąpie- 

niem do prac związanych z uszczelnieniem należy prawidłowo
ocenić stan faktyczny płyty i w razie konieczności ją naprawić. Do
tego celu należy zastosować materiały z systemu Sopro Repadur®

pozwalające na niezawodne zabezpieczenie antykorozyjne stali
zbrojeniowej oraz wypełnienie ubytków betonu.

Detal systemu
Okapnik Sopro OB 265 wykonany ze specjalnego stopu alumi-
nium, powlekany proszkowo farbą, jest dostępny w 184 kolorach
RAL. Opracowany i ukształtowany w taki sposób, aby woda z bal-
konu nie wnikała w warstwy balkonowe, a estetycznie zamykała
krawędź płyty balkonu oraz okładziny. Okapnik Sopro OB 265
jest odporny na korozje występujące w przypadku standardowych
obróbek z blachy ocynkowanej, w tym powlekanej. Dzięki odpo-
wiednio dobranym właściwościom, pod okapnik Sopro OB 265
nie należy stosować przekładki oddzielającej od betonu (co jest
konieczne w przypadku obróbek wykonanych z blach zawierają-
cych cynk). 
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Правильное выполнение облицовочных работ на балконе связано 
с нанесением подплиточного уплотнения и приклеиванием об-
лицовки методом избегающим появлению пустот. До начала работ 
необходимо проверить состояние балконной плиты. Проникаю-
щая в ее структуру влага часто вызывает коррозию арматурной 
стали, чего последствием являются убытки бетона. До начала 

работ связанных с уплотнением необходимо правильно оценить 
фактическое состояние плиты и в случае необходимости ее от-
ремонтировать. Для этого необходимо использовать материалы 
из системы Sopro Repadur® позваляющие на безпрепятственную 
антикоррозионную защиту арматурной стали и заполнение убыт-
ков бетона. 

Деталь системы

Профиль Sopro OB 265 выполнен из специального сплава алю-
миния, покрыт порошковой краской, доступен в 184 цветах RAL. 
Разработан и выгнут таким образом, чтобы вода с балкона не впи-
тывалась в слои балкона, а также эстетично закрывался край плиты 
балкона и облицовки. Профиль Sopro OB 265 стойкий на коррозию, 
которая появляется в случае применения стандартных профилей 
из оцинкованной жести, в том числе с покрытием. Благодаря над-
лежаще подобранным свойствам, под профиль Sopro OB 265 нет 
необходимости применять разделительные прокладки на бетон 
(что является обязательным в случае применения профилей вы-
полненных из жести содержащей цинк). 

Монтаж керамической облицовки – балкон

сцепляющая эмульсия для шпаклевки

выравнивающая шпаклевка
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TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

Klasyczną metodą uszczelniania powierzchni balkonów i tarasów
jest użycie elastycznej, cementowej zaprawy uszczelniającej (uszczel-
nienie zespolone). Trzy zaprawy uszczelniające Sopro (zaprawa
uszczelniająca turbo Sopro TDS 823, zaprawa uszczelniająca
elastyczna jednoskładnikowa Sopro DSF® 523, zaprawa uszczel-
niająca elastyczna dwuskładnikowa Sopro DSF® 423) gwarantują
najwyższą jakość i zapewniają niezawodne uszczelnienie balkonów
i tarasów. Elastyczne uszczelnienia Sopro charakteryzują się łatwą
obróbką oraz doskonałymi parametrami technicznymi. Po utwar-
dzeniu uszczelnienie staje się paroprzepuszczalne. Właściwość ta
sprawia, że zastosowanie uszczelnienia zespolonego jest możliwe

na jeszcze wilgotnym podłożu. Ze względu na odporność na najtrud-
niejsze warunki atmosferyczne, zaprawy uszczelniające Sopro
mogą być z powodzeniem stosowane w obszarach zewnętrznych.
Wraz z wysokoelastyczną dwuskładnikową zaprawą klejową S2
Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666) uszczelnienia Sopro za-
pewniają trwałe, nieprzepuszczalne dla wody, pozbawione pustek
nawierzchnie przy układaniu gresu (< 50x50 cm). Szybkowiążąca,
wysokoelastyczna zaprawa uszczelniająca turbo Sopro TDS 823
nadaje się szczególnie do budowlanych prac terminowych (czas
schnięcia każdej warstwy ok. 2 godziny), jak również do stosowa-
nia w niskich temperaturach.

1Na jastrychu dociskowym
należy zaplanować montaż sys-

temowych okapników lub profili
Sopro.

6 Sprawdzenie grubości świeżej
warstwy.

2 Korekty spadków oraz zagłębie-
nia na profile lub okapniki mo-

żna wykonać przy pomocy szpachli
Sopro AMT 468 lub Sopro RAM 3®

(454), emulsji kontaktowej Sopro
HE 449 oraz szablonów montażo-
wych. Prawidłowo wykonany spadek
powinien wynosić min. 1,5%.

7 Po wyschnięciu pierwszej war-
stwy uszczelniającej nakładana

jest druga warstwa. Łączna grubość
dwóch warstw musi wynieść co naj-
mniej 2 mm po wyschnięciu.

3 Zwilżenie podłoża przed nało-
żeniem warstwy elastycznej za-

prawy uszczelniającej Sopro.
8 Układanie płyt gresowych wiel-

koformatowych na wysokoelas-
tycznej dwuskładnikowej zaprawie
klejowej klasy S2 (np. Sopro mega
Flex S2 turbo MEG 666).

4Wklejenie taśmy uszczelniają-
cej Sopro DBF 638 na uszczel-

nieniu zespolonym Sopro np. Sopro
TDS 823 poprzez mocne wciśnię-
cie jej w zaprawę uszczelniającą.

9 Spoinowanie zaprawą fugową
(np. Sopro DF 10®).

5 Pierwsza warstwa uszczelnienia
nakładana jest metodą szpa-

chlowania lub przy pomocy wałka.
10Wypełnienie szczelin naroż-

nych i dylatacyjnych fugą 
trwale elastyczną (np. Sopro Sili-
kon).

Montaż okładzin ceramicznych i kamiennych na uszczelnieniach 
zespolonych

Tarasyibalkony_print:Layout 1  12/9/14  2:04 PM  Page 8

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

Klasyczną metodą uszczelniania powierzchni balkonów i tarasów
jest użycie elastycznej, cementowej zaprawy uszczelniającej (uszczel-
nienie zespolone). Trzy zaprawy uszczelniające Sopro (zaprawa
uszczelniająca turbo Sopro TDS 823, zaprawa uszczelniająca
elastyczna jednoskładnikowa Sopro DSF® 523, zaprawa uszczel-
niająca elastyczna dwuskładnikowa Sopro DSF® 423) gwarantują
najwyższą jakość i zapewniają niezawodne uszczelnienie balkonów
i tarasów. Elastyczne uszczelnienia Sopro charakteryzują się łatwą
obróbką oraz doskonałymi parametrami technicznymi. Po utwar-
dzeniu uszczelnienie staje się paroprzepuszczalne. Właściwość ta
sprawia, że zastosowanie uszczelnienia zespolonego jest możliwe

na jeszcze wilgotnym podłożu. Ze względu na odporność na najtrud-
niejsze warunki atmosferyczne, zaprawy uszczelniające Sopro
mogą być z powodzeniem stosowane w obszarach zewnętrznych.
Wraz z wysokoelastyczną dwuskładnikową zaprawą klejową S2
Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666) uszczelnienia Sopro za-
pewniają trwałe, nieprzepuszczalne dla wody, pozbawione pustek
nawierzchnie przy układaniu gresu (< 50x50 cm). Szybkowiążąca,
wysokoelastyczna zaprawa uszczelniająca turbo Sopro TDS 823
nadaje się szczególnie do budowlanych prac terminowych (czas
schnięcia każdej warstwy ok. 2 godziny), jak również do stosowa-
nia w niskich temperaturach.

1Na jastrychu dociskowym
należy zaplanować montaż sys-

temowych okapników lub profili
Sopro.

6 Sprawdzenie grubości świeżej
warstwy.

2 Korekty spadków oraz zagłębie-
nia na profile lub okapniki mo-

żna wykonać przy pomocy szpachli
Sopro AMT 468 lub Sopro RAM 3®

(454), emulsji kontaktowej Sopro
HE 449 oraz szablonów montażo-
wych. Prawidłowo wykonany spadek
powinien wynosić min. 1,5%.

7 Po wyschnięciu pierwszej war-
stwy uszczelniającej nakładana

jest druga warstwa. Łączna grubość
dwóch warstw musi wynieść co naj-
mniej 2 mm po wyschnięciu.

3 Zwilżenie podłoża przed nało-
żeniem warstwy elastycznej za-

prawy uszczelniającej Sopro.
8 Układanie płyt gresowych wiel-

koformatowych na wysokoelas-
tycznej dwuskładnikowej zaprawie
klejowej klasy S2 (np. Sopro mega
Flex S2 turbo MEG 666).

4Wklejenie taśmy uszczelniają-
cej Sopro DBF 638 na uszczel-

nieniu zespolonym Sopro np. Sopro
TDS 823 poprzez mocne wciśnię-
cie jej w zaprawę uszczelniającą.

9 Spoinowanie zaprawą fugową
(np. Sopro DF 10®).

5 Pierwsza warstwa uszczelnienia
nakładana jest metodą szpa-

chlowania lub przy pomocy wałka.
10Wypełnienie szczelin naroż-

nych i dylatacyjnych fugą 
trwale elastyczną (np. Sopro Sili-
kon).

Montaż okładzin ceramicznych i kamiennych na uszczelnieniach 
zespolonych

Tarasyibalkony_print:Layout 1  12/9/14  2:04 PM  Page 8

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

Klasyczną metodą uszczelniania powierzchni balkonów i tarasów
jest użycie elastycznej, cementowej zaprawy uszczelniającej (uszczel-
nienie zespolone). Trzy zaprawy uszczelniające Sopro (zaprawa
uszczelniająca turbo Sopro TDS 823, zaprawa uszczelniająca
elastyczna jednoskładnikowa Sopro DSF® 523, zaprawa uszczel-
niająca elastyczna dwuskładnikowa Sopro DSF® 423) gwarantują
najwyższą jakość i zapewniają niezawodne uszczelnienie balkonów
i tarasów. Elastyczne uszczelnienia Sopro charakteryzują się łatwą
obróbką oraz doskonałymi parametrami technicznymi. Po utwar-
dzeniu uszczelnienie staje się paroprzepuszczalne. Właściwość ta
sprawia, że zastosowanie uszczelnienia zespolonego jest możliwe

na jeszcze wilgotnym podłożu. Ze względu na odporność na najtrud-
niejsze warunki atmosferyczne, zaprawy uszczelniające Sopro
mogą być z powodzeniem stosowane w obszarach zewnętrznych.
Wraz z wysokoelastyczną dwuskładnikową zaprawą klejową S2
Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666) uszczelnienia Sopro za-
pewniają trwałe, nieprzepuszczalne dla wody, pozbawione pustek
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nia na profile lub okapniki mo-

żna wykonać przy pomocy szpachli
Sopro AMT 468 lub Sopro RAM 3®

(454), emulsji kontaktowej Sopro
HE 449 oraz szablonów montażo-
wych. Prawidłowo wykonany spadek
powinien wynosić min. 1,5%.

7 Po wyschnięciu pierwszej war-
stwy uszczelniającej nakładana

jest druga warstwa. Łączna grubość
dwóch warstw musi wynieść co naj-
mniej 2 mm po wyschnięciu.

3 Zwilżenie podłoża przed nało-
żeniem warstwy elastycznej za-

prawy uszczelniającej Sopro.
8 Układanie płyt gresowych wiel-

koformatowych na wysokoelas-
tycznej dwuskładnikowej zaprawie
klejowej klasy S2 (np. Sopro mega
Flex S2 turbo MEG 666).

4Wklejenie taśmy uszczelniają-
cej Sopro DBF 638 na uszczel-

nieniu zespolonym Sopro np. Sopro
TDS 823 poprzez mocne wciśnię-
cie jej w zaprawę uszczelniającą.

9 Spoinowanie zaprawą fugową
(np. Sopro DF 10®).

5 Pierwsza warstwa uszczelnienia
nakładana jest metodą szpa-

chlowania lub przy pomocy wałka.
10Wypełnienie szczelin naroż-

nych i dylatacyjnych fugą 
trwale elastyczną (np. Sopro Sili-
kon).
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Классическим методом уплотнения поверхности балконов и тер-
рас является применение эластичной, цементной уплотнительной 
смеси (безшовное уплотнение). Три уплотнительные смеси Sopro 
(уплотнительная смесь turbo Sopro TDS 823, уплотнительная 
эластичная однокомпонентная смесь Sopro DSF® 523, уплотни-
тельная эластичная двухкомпонентная смесь Sopro DSF® 423) 
гарантируют найвысшее качество и обеспечивают безотказное 
уплотнение балконов и террас. Эластичные уплотнения Sopro 
отличаются своей легкостью в применении и превосходными 
техническими показателями. После затвердевания уплотнение 
становится паропропускаемым. Данное свойство позволяет 

применять безшовное уплотнение на еще влажное основание. 
Благодаря стойкости на самые трудные атмосферные условия, 
уплотнительные смеси Sopro могут успешно применяться в на-
ружных зонах. Вместе с высокоэластиной двухкомпонентной 
клеевой смесью S2 Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666) уплот-
нения Sopro обеспечивают прочное, непропускающее воды, 
свободное от пустот основание при укладке гресса (<50x50cm). 
Быстровяжущая, высокоэластичная уплотнительная смесь turbo 
Sopro TDS 823 особенно пригодна для срочных строительных 
работ (время высыхания каждого из слоев ок. 2 часа), а также 
для применения в низких температурах. 

Монтаж облицовки из керамики и натурального камня на безшовных 
уплотнениях 

1 На придавливающей стяжке 
необходимо запланировать 

монтаж системных профилей либо 
профилей Sopro. 

6 Проверка толщины свежего 
слоя.

2 Корректировку наклона и углу-
бления на профили можно 

выполнить с помощью шпаклевки 
Sopro AMT 468 либо RAM 3® (454), 
контактной эмульсии Sopro HE 449 
и монтажных трафаретов. Правиль-
но выполнен наклон должен состав-
лять мин. 1,5%.

7 После высыхания первого 
уплотнительного слоя нано-

сится второй слой. Общая толщина 
двух слоев должна составлять как 
минимум 2 мм после высыхания.

3 Увлажнение основания перед 
нанесением слоя эластичного 

уплотнения Sopro.
8 Укладка крупноформатных 

грессовых плит на высокоэла-
стичной двухкомпонентной клеевой 
смеси класса S2 (например Sopro 
megaFlex S2 turbo MEG 666).

4 Вклеивание уплотнительной 
ленты Sopro DBF 638 на без-

шовном уплотнении Sopro, напри-
мер Sopro TDS 823 путем сильного 
ее вдавливания в уплотнительную 
смесь.

9 Затирка швов фугой (например 
Sopro DF10®).

5 Первый слой уплотнения на-
носится методом шпаклевания 

либо с помощью валика. 
10  Заполнение угловых и де-

формационных щелей фугой 
постоянно эластичной (например 
Sopro Silikon).
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■ Wysokoelastyczna, dwuskładnikowa;
klasa C2 EF S2

■ Szybkowiążąca (po 2 – 3 godzinach
możliwość chodzenia/fugowania)

■ Szybko osiąga odporność na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne

■ Do okładzin gresowych (< 50x50cm)
na uszczelnieniu zespolonym

■ Już po 7 godzinach w temperaturze 
+5 °C odporna na cykle 
zamrażania i rozmrażania

■ Wysoka i trwała odporność na mróz
■ Pełne przyleganie dzięki półpłynnej

konsystencji zaprawy
■ Bardzo dobre właściwości 

i parametry robocze dzięki 
technologii Mikrodur®

Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666

■ Wysokoelastyczna, 
dwuskładnikowa; klasa C2 E S2

■ Możliwość chodzenia/fugowania 
już po 12-14 godzinach

■ Szybko osiąga odporność 
na niekorzystne warunki 
atmosferyczne

■ Do okładzin gresowych 
(< 50x50cm) na uszczelnieniu 
zespolonym

■ Wysoka i trwała odporność 
na mróz

■ Pełne przyleganie dzięki 
półpłynnej konsystencji zaprawy

■ Bardzo dobre właściwości 
i parametry robocze dzięki 
technologii Mikrodur®

Sopro megaFlex S2 MEG 665

Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa
uszczelniająca do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody
i szybko mostkujących rysy. Bardzo wysoka elastyczność dzięki
technologii MicroGum®. Posiada świadectwo badań niemieckiego
nadzoru budowlanego (abP).

■ Szybkowiążąca (ok. 2 godziny na warstwę)
■ Już po ok. 6 godzinach mostkuje rysy
■ Odporna na cykle zamrażania 

i rozmrażania
■ Paroprzepuszczalna
■ Łatwa, delikatna w obróbce
■ Nakładana wałkiem, pędzlem, 

szpachlą lub metodą natrysku
■ Szczególnie na zimne pory roku
■ Na ściany i podłogi, 

w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sopro TDS 823

Jedno- lub dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa
uszczelniająca do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody
o podwyższonej przyczepności. Posiada świadectwo badań nie-
mieckiego nadzoru budowlanego (abP).

■ Paroprzepuszczalna
■ Łatwa obróbka
■ Odporna na cykle 

zamrażania i rozmrażania
■ Nakładana wałkiem, 

pędzlem, szpachlą 
lub metodą natrysku

■ Na ściany i podłogi, 
w pomieszczeniach 
i na zewnątrz

Sopro DSF® 523, Sopro DSF® 423
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Монтаж облицовки из керамики и натурального камня на безшовных 
уплотнениях

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Основание Шпаклевка для 
выполнения наклона
Sopro AMT 468
Sopro RAM 3®

Слой клеевой смеси 
(контактный и гребен-
чатый)
Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666

Уплотнение (2 слоя)
Sopro DSF® 523

Заполнение швов
Sopro DF 10®, Sopro FL,  
Sopro Silikon

Профиль
OB

Структура системы

Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666

Sopro TDS 823

Sopro megaFlex S2 turbo MEG 665

Sopro DSF® 523, Sopro DSF® 423

высокоэластичная, двухкомпонентная,  �
клеевая смесь класса C2 EF S2
быстровяжущая (спустя 2 – 3 часа  �
возможность хождения/фугования)
быстро достигает стойкость против  �
неблагоприятных атмосферных 
условий 
для грессовой облицовки (<50x50 cm)  �
на безшовном уплотнении
уже спустя 7 часов в температуре  �
+5⁰С стойкая на циклы замерзания 
и размораживания
высокая и постоянная стойкость  �
на мороз
полное прилегание благодаря  �
полужидкой консистенции смеси
очень хорошие свойства   �
и рабочие параметры благодаря 
технологии Mikrodur®

Быстровяжущая, двухкомпонентная, эластичная, цементная уплот-
нительная смесь для выполнения покрытия непропускающего воды 
и быстро скрепляющего трещины. Очень высокая эластичность 
благодаря технологии MicroGum®. Обладает свидетельством ис-
следований немецкого строительного досмотра (abP).

быстровяжущая (ок.2 часа на слой) �
уже спустя ок.6 часов скрепляет  �
трещины
стойкая на циклы замерзания  �
и размораживания
паропропускаемая �
легкая и простая в обработке �
наносится валиком, кистью,  �
шпателем либо пистолетом
особенно на холодное время года �
на стены и полы, в помещениях  �
и снаружи

высокоэластичная, двухкомпонентная,  �
клеевая смесь класса C2 E S2
возможность хождения/фугования уже  �
спустя 12 – 14 часов
быстро достигает стойкость против  �
неблагоприятных атмосферных 
условий 
для грессовой облицовки (<50x50 cm)  �
на безшовном уплотнении
высокая и постоянная стойкость  �
на мороз
полное прилегание благодаря  �
полужидкой консистенции смеси
очень хорошие свойства и рабочие  �
параметры благодаря технологии 
Mikrodur®

Одно либо двухкомпонентная, эластичная, цементная уплотнитель-
ная смесь для выполнения покрытия непропускающего воды по-
вышенной сцепляемости. Обладает свидетельством исследований 
немецкого строительного досмотра (abP). 

паропропускаемая �
легкая в обработке �
стойкая на циклы  �
замерзания 
и размораживания
наносится валиком, кистью,  �
шпателем либо пистолетом
на стены и полы,  �
в помещениях и снаружи



TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

Istniejące stare okładziny, które mogą służyć za podłoże, często
wykazują uszkodzenia w postaci pęknięć. W tym przypadku są sklasy-
fikowane jako podłoże krytyczne pod kolejną okładzinę z płyt i płytek.
Ułożenie nowej okładziny bez dodatkowego nakładu pracy nie jest
możliwe, ponieważ w przeciwnym razie pozostawione pęknięcia
przeniosą się na powierzchnię nowej okładziny. Rozwiązaniem jest
elastyczna i mostkująca pęknięcia mata uszczelniająco-odcinająca
Sopro AEB® plus, która równocześnie pełni funkcję uszczelniającą,
jak i odcinającą. Jest to dwuwarstwowa membrana ze scaloną

warstwą odcinającą. Wbudowana pozwala na wytworzenie wodo-
odpornej, wytrzymałej na obciążenia konstrukcji. Dzięki warstwie od-
cinającej znacznie redukuje naprężenia. Pozwala także na bezpieczne
układanie okładzin o dużych formatach (> 50 x 50 cm, szczególnie
gresów) na typowych lub krytycznych podłożach. Dwustronna powło-
ka ze specjalnej flizeliny zapewnia optymalną przyczepność między
matą uszczelniająco-odcinająca, Sopro AEB® plus a cementową za-
prawą klejową Sopro.

Montaż okładzin gresowych wielkoformatowych na podłożach krytycznych 
z zastosowaniem maty uszczelniająco-odcinającej Sopro AEB® plus

1Na uszkodzonym podłożu kryty-
cznym należy zaplanować mon-

taż systemowych profili i okapni-
ków Sopro. Korekty spadków oraz
zagłębienia można wykonać przy
pomocy szpachli Sopro RAM 3®

lub Sopro AMT 468.

6 Następnie ułożyć taśmę uszczel-
niającą Sopro AEB® 641 na

warstwie kleju, zapewniając szczel-
ność styku mat.

2 Na przygotowaną powierzch-
nię ze spadkiem nałożyć wyso-

koelastyczną zaprawę klejową (np.
Sopro megaFlex S2 turbo MEG
666).

7 Alternatywnie w obszarze styku
można nanieść zaprawę usz-

czelniającą turbo Sopro TDS 823 
i w świeże uszczelnienie wkleić taś-
mę uszczelniającą Sopro AEB® 641.

3 Ułożyć i lekko docisnąć matę
uszczelniająco-odcinającą

Sopro AEB® plus do świeżej warstwy
zaprawy klejowej. Układanie nastę-
puje na styk do sąsiedniej maty.

8Wkleić taśmę Sopro AEB® 641
dla uszczelnienia obszaru co-

kołu.

4W miejscu styku krawędzi mat
uszczelniająco-odcinających

Sopro AEB® plus nanieść klej mon-
tażowy Sopro Racofix® RMK 818...

9 Po krótkim czasie oczekiwania
układać płyty z gresu na dwu-

składnikowej zaprawie klejowej (np.
Sopro megaFlex S2 MEG 665 lub
Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666
w konsystencji półpłynnej).

5 ... i rozprowadzić przy pomocy
szpachli o drobnych zębach. 10 Po związaniu zaprawy klejo-

wej, gdy osiągnie możliwość
chodzenia i fugowania należy okła-
dzinę zaspoinować elastyczną za-
prawą fugową (np. Sopro DF 10®

i Sopro Silikon)
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zagłębienia można wykonać przy
pomocy szpachli Sopro RAM 3®
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niającą Sopro AEB® 641 na

warstwie kleju, zapewniając szczel-
ność styku mat.

2 Na przygotowaną powierzch-
nię ze spadkiem nałożyć wyso-

koelastyczną zaprawę klejową (np.
Sopro megaFlex S2 turbo MEG
666).

7 Alternatywnie w obszarze styku
można nanieść zaprawę usz-

czelniającą turbo Sopro TDS 823 
i w świeże uszczelnienie wkleić taś-
mę uszczelniającą Sopro AEB® 641.
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uszczelniająco-odcinającą
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5 ... i rozprowadzić przy pomocy
szpachli o drobnych zębach. 10 Po związaniu zaprawy klejo-

wej, gdy osiągnie możliwość
chodzenia i fugowania należy okła-
dzinę zaspoinować elastyczną za-
prawą fugową (np. Sopro DF 10®

i Sopro Silikon)
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Существующие старые облицовки, которые могут использоваться 
в качестве основания, зачастую имеют повреждения в виде трещин. 
В данном случае они классифицируются как критические основания 
под последующий слой облицовки из плит и плиток. Укладка новой 
облицовки без дополнительного вложения труда невозможна, так 
как в противном случае оставленные трещины скопируются на по-
верхности новой облицовки. Решением является эластичный и скре-
пляющий трещины уплотнительно-отсекающий мат Sopro AEB® 
plus, который одновременно выполняет роль уплотнения и отсечки. 

Он представляет собой двухслойную мембрану с соединенным 
отсекающем слоем. После укладки он позволяет получить водо-
стойкую, стойкую на нагрузки конструкцию. Благодаря отсекающему 
слою значительно компенсирует напряжения. Позволяет также 
безопасно укладывать облицовку большего формата (>50x50cm, 
особенно грессов) на типовых либо критических основаниях.  
Двухсторонний материал из специального флизелина обеспечивает 
оптимальное сцепление между уплотнительно-отсекающим матом  
Sopro AEB® plus и цементной клеевой смесью Sopro. 

Монтаж крупноформатной, грессовой облицовки на критических основа-
ниях с применением уплотнительно-отсекающего мата Sopro AEB® plus

1 На поврежденном, критиче-
ском основании  необходимо 

запланировать монтаж системных 
профилей Sopro. Корректировку 
наклонов и углублений можно 
произвести с использованием 
шпаклевки Sopro RAM 3® либо 
Sopro  AMT 468. 

6 Затем уложить уплотнитель-
ную ленту Sopro AEB® 641 на 

слой клея, обеспечивая плотность 
на стыке матов.

2 На подготовленную поверх-
ность с наклоном нанести вы-

сокоэластичную клеевую смесь (на-
пример Sopro megaFlex S2 turbo 
MEG 666).

7 Альтернативно в зоне состык-
новения матов можно нанести 

уплотнительную смесь turbo Sopro 
TDS 823 и в свежее уплотнение 
вклеить уплотнительную ленту 
Sopro AEB® 641. 

3 Уложить и легко прижать 
уплотнительно-отсекающий 

мат Sopro AEB® plus на свежий 
слой клеевой смеси. Укладку про-
водить в притык к паралельному 
мату.

8 Вклеить ленту Sopro AEB® 641 
для уплотнения зоны цоколя.

4 На место состыкновения краев 
уплотнительно-отсекающих 

матов Sopro AEB® plus нанести 
монтажный клей Sopro Racofix® 
RMK 818.

9 После короткого времени 
ожидания укладывать грессо-

вые плиты на двухкомпонентную 
клеевую смесь (например Sopro 
megaFlex S2 MEG 665 либо Sopro 
megaFlex S2 turbo MEG 666 полу-
жидкой консистенции).

5 … и распределить с помощью 
шпателя с мелкими зубами. 10  По затвердении клеевой 

смеси и достижении воз-
можности пешеходного движения 
и затирки швов, необходимо зафу-
говать швы эластичной затиркой 
(например Sopro DF 10® и Sopro 
Silikon)
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Montaż okładzin gresowych wielkoformatowych na podłożach krytycznych 
z zastosowaniem maty uszczelniająco-odcinającej Sopro AEB® plus

Struktura systemu

Podłoże Fugowanieklej 
montażowy

lub

mata uszczelniająca

zaprawa
uszczelniająca

Warstwa
grzebieniowa
zaprawy 
klejowej

Szpachla 
do wykonania
spadku

Warstwa
grzebieniowa
zaprawy 
klejowej

Okapnik
OB

1

emulsja przyczepna do szpachli

2

szpachla wyrównawcza

zaprawa klejowa

4b4a

zaprawa uszczelniająca

5 6 7

sznur dylatacyjny

8

silikon

3

klej montażowy mata uszczelniająca

1

2

3 5

5

3 7

6

8

zaprawa fugowa
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адгезионная эмульсия для шпаклевки

выравнивающая шпаклевка

клеевая смесь

плотнительная смесь монтажный клей уплотнительный мат дилатационный шнур затирки силикон

Основание Шпаклевка для 
выполнения 
наклона

Монтажный 
клей  

Гребенчатый 
слой клеевой 
смеси

Гребенчатый 
слой клеевой 
смеси

Профиль
OB

Заполнение 
швов

Структура системы

либо  Уплотнитель-
ная смесь

Уплотнительный мат
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Aby ułożyć kamień naturalny na zaprawie grubowarstwowej należy
wybrać pod okładzinę konstrukcję o właściwościach drenażowych.
Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 o szczególnej strukturze posia-
da wysoką wodoprzepuszczalność, dzięki czemu przenikająca
woda może zostać szybko odprowadzona. Dzięki porowatości ma-
teriału uzyskana konstrukcja nie jest wrażliwa na działanie mrozu.

Do prac z zaprawą grubowarstwową, dla osiągnięcia optymalnej
przyczepności, stosowany jest odpowiedni materiał przyczepny 
(np. podkład przyczepny elastyczny z trasem Sopro HSF 748 lub
wysokoelastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1 400 metodą
„świeżo na świeżo”).

Montaż okładzin metodą grubowarstwową na zaprawie drenażowej 

1 Rozłożyć matę drenażową
Sopro DRM 653 (siatką zbro-

jącą z włókna szklanego do góry)
na warstwę uszczelnienia Sopro
DSF® 523 lub Sopro TDS 823.

5 ... względnie kielni.

2W obszarze styku dwa pierwsze
rzędy wypustów nałożyć na sie-

bie i mocno przycisnąć.
6 Płytę ułożyć na zaprawie dre-

nażowej Sopro DM 610 meto-
dą „świeżo na świeżo”.

3 Nanieść i rozprowadzić zapra-
wę drenażową Sopro DM 610

na odpowiednią grubość.
7 Nanieść i rozprowadzić zapra-

wę fugową Sopro TNF.

4 Jako warstwę kontaktową na-
nieść podkład przyczepny elas-

tyczny z trasem Sopro HSF 748 na
spodnią część układanej płyty przy
pomocy szczotki...

Struktura systemu

Podłoże Fugowanie
Sopro TNF 674
Sopro FL 526 
Sopro MarmorSilicon

Uszczelnienie (2 warstwy)
Sopro TDS 823 / Sopro DSF 423
Sopro DSF® 523 /
SoproThene® BA 878

Szpachla / 
jastrych do
wykonania
spadku

Zaprawa 
drenażowa
Sopro DM 610

Mata 
drenażowa
Sopro DRM 653

Warstwa
sczepna
Sopro HSF 748

Warstwa
grzebieniowa
Sopro FF 450
Sopro No. 1
SoproDur® HF 264
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„świeżo na świeżo”).

Montaż okładzin metodą grubowarstwową na zaprawie drenażowej 

1 Rozłożyć matę drenażową
Sopro DRM 653 (siatką zbro-

jącą z włókna szklanego do góry)
na warstwę uszczelnienia Sopro
DSF® 523 lub Sopro TDS 823.

5 ... względnie kielni.

2W obszarze styku dwa pierwsze
rzędy wypustów nałożyć na sie-

bie i mocno przycisnąć.
6 Płytę ułożyć na zaprawie dre-

nażowej Sopro DM 610 meto-
dą „świeżo na świeżo”.

3 Nanieść i rozprowadzić zapra-
wę drenażową Sopro DM 610

na odpowiednią grubość.
7 Nanieść i rozprowadzić zapra-

wę fugową Sopro TNF.

4 Jako warstwę kontaktową na-
nieść podkład przyczepny elas-

tyczny z trasem Sopro HSF 748 na
spodnią część układanej płyty przy
pomocy szczotki...

Struktura systemu

Podłoże Fugowanie
Sopro TNF 674
Sopro FL 526 
Sopro MarmorSilicon

Uszczelnienie (2 warstwy)
Sopro TDS 823 / Sopro DSF 423
Sopro DSF® 523 /
SoproThene® BA 878

Szpachla / 
jastrych do
wykonania
spadku

Zaprawa 
drenażowa
Sopro DM 610

Mata 
drenażowa
Sopro DRM 653

Warstwa
sczepna
Sopro HSF 748

Warstwa
grzebieniowa
Sopro FF 450
Sopro No. 1
SoproDur® HF 264
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

С целью укладки натурального камня на толстом слое раствора 
необходимо  выбрать под облицовку конструкцию с дренажными 
свойствами. Дренажный раствор Sopro DM 610 со специфической 
структурой обладает высокой водопроницаемостью, благодаря 
чему проникающая вода может быть быстро удалена. Благодаря 
пористости материала полученная конструкция не чувствительна 

на воздействие мороза. Для работ с толстослойным раствором, для 
получения оптимального сцепления, применяется соответствую-
щий сцепляющий материал (например эластичная адгезионная 
смесь с трассом Sopro HSF 748 либо высокоэластичная клеевая 
смесь Sopro No.1 400 методом «свежее на свежее»).

Монтаж облицовки толстослойным методом на дренажном растворе 

1 1. Разложить дренажный мат 
Sopro DRM 653 (армирующей 

сеткой из стекловолокна вверх) на 
слой уплотнения Sopro DSF® 523 
либо Sopro TDS 823. 

2 В зоне стыка два первых ряда 
углублений наложить друг на 

друга и сильно прижать. 

3 Нанести и развести дренаж-
ный раствор Sopro DM 610 на 

необходимую толщину.

4 В качестве контактного слоя на-
нести сцепляющую эластичную 

смесь с трассом Sopro HSF 748 на 
нижнюю сторону укладываемой 
плитки с помощью щетки.  

5 … или же кельмы.

6 Плиту уложить на дренажную 
смесь Sopro DM 610 методом 

«свежее на свежее».

7 Нанести и развести затироч-
ную смесь Sopro TNF.

Основание Уплотнение (2 слоя) 
Sopro TDS 823 / Sopro DSF® 423 
Sopro DSF® 523 / SoproThene® BA 878

Шпаклевка/
стяжка для 
создания 
наклона

Дренажный 
раствор
Sopro DM 610 

Дренажный 
мат 
Sopro DRM 653

 

Гребенчатый 
слой 
Sopro FF 450  
Sopro No.1  
SoproDur® HF 264

Затирание 
швов
Sopro TNF 674  
Sopro FL 526 
Sopro MarmorSilicon

Адгезионный 
слой 

Sopro HSF 748

Структура системы



Struktura systemu

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

Przy loggiach nad pomieszczeniami mieszkalnymi należy stosować uszczelnienia jak dla dachów pła-
skich. Preferowane jest zastosowanie maty i zaprawy drenażowej Sopro.

Montaż okładzin metodą ciekowarstwową na zaprawie drenażowej
przy loggii nad pomieszczeniem mieszkalnym

K 8

1

7

1 Paroizolacja

2 Izolacja termiczna
izolacja brzegowa

3 Hydroizolacja

K Kamień naturalny

4

5

8 9

Podłoże Mata
drenażowa

Paroizolacja Hydroizalacja Zaprawa
drenażowa

Izolacja
termiczna

Warstwa
grzebieniowa
zaprawy 
klejowej

Fugowanie

mata drenażowa

zaprawa drenażowa

6

zaprawy klejowe zaprawy fugowe silikon

7

sznur dylatacyjny

2

3
4

5

6

9
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На балконе над жилым помещением необходимо применять уплотнения как для плоских крыш. Реко-
мендуется прменение мата и дренажного раствора Sopro.

Монтаж облицовки тонкослойным методом на дренажном растворе на 
балконе над жилым помещением

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

дренажный мат

дренажный раствор

клеевая смесь

натуральный камень

пароизоляция

термоизоляция 
изоляция на краях

гидроизоляция

дилатационный шнур затирки для швов силикон

Основание Пароизоляция Гидроизоля-
ция 

Термоизоля-
ция 

Дренажный 
мат

Дренажная 
смесь 

Затирание швов Гребенчатый 
слой клеевой 
смеси 

Структура системы



TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

Na schodach zewnętrznych konieczne jest (przed uszczelnieniem)
wykonanie spadków około 2-3% na każdym ze stopni. Można do
tego celu użyć np. szpachli wyrównawczej Sopro AMT 468 lub
Sopro RAM 3®.

Kolejnym i najistotniejszym etapem jest uszczelnienie. Należy
koniecznie zaizolować całą powierzchnię biegu schodowego, naj-
lepiej uszczelnieniem zespolonym, którego celem jest zabezpie-
czenie powierzchni betonu, jak i uniknięcie w przyszłości po-
wstawania wykwitów na okładzinie. Do tego celu zalecamy jed-

noskładnikową elastyczną zaprawę uszczelniającą Sopro DSF® 523.
Minimalna grubość tego typu uszczelnienia nie może być mniejsza
od 2 mm. 

Bardzo ważnym elementem jest układanie płytek lub kamienia
metodą kombinowaną z pełnym przyleganiem do płytki stopni-
cowej i podstopnicy. Pełne przyleganie gwarantuje, że woda nie
wnika pod okładzinę, a właśnie woda gromadząca się pod okładzi-
ną jest przyczyną najczęstszych szkód – wykwitów na fugach oraz
pękania i odpadania płytek. 

Montaż okładzin ceramicznych i kamiennych na schodach metodą
klasyczną

Struktura systemu schodów zewnętrznych z płytki

Podłoże Warstwa kontaktowa 
i grzebieniowa
Sopro FKM XL 444/ Sopro No. 1 400

Uszczelnienie (2 warstwy)
Sopro DSF® 523

Struktura systemu schodów zewnętrznych z kamienia

Podłoże
Jastrych

Warstwa kontaktowa 
i grzebieniowa
Sopro FKM® XL

Fugowanie
Sopro DF 10®

Sopro MarmorSilicon

Uszczelnienie (2 warstwy)
Sopro DSF® 523

Gruntowanie
podłoża
Sopro GP 263
Sopro GD 749

Fugowanie
Sopro FL / Sopro DF 10® / SoproSilikon
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

На наружных лестницах обязательно выполнение (до нанесения 
уплотнения) наклонов около 2-3% на каждой ступеньке. Можно 
для этого применить например выравнивающую шпаклевку 
Sopro AMT 468 либо Sopro RAM 3®. 

Очередным и найболее важным этапом является уплотнение. Не-
обходимо обязательно уплотнять всю площадь пешеходной зоны 
лестницы, лучше всего бесшовным уплотнением, с целью защиты 
поверхности бетона , а также во избежание в будущем появления 
выцветов на облицовке. Для этой цели рекомендуется одноком-
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Монтаж керамической и каменной облицовки на лестницах традицион-
ным методом

Основание

Основание

Контактный и гребенчатый 
слой 
Sopro FKM XL 444 / Sopro No.1 (400) 

Контактный и гребенчатый слой 
Sopro FKM XL® 444 

Уплотнение (2 слоя) 
Sopro DSF® 523

Нанесение 
грунтовки 
Sopro GP 263 
Sopro GD 749

Уплотнение (2 слоя) 
Sopro DSF® 523

Затирание швов 

Sopro FL / Sopro DF 10® / SoproSilicon

Затирание швов 

Sopro DF 10® / SoproSilicon

Структура системы наружной лестницы с плиточной облицовкой 

Структура системы наружной лестницы с каменным покрытием



TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

W obszarze biegu schodów wciąż spotyka się przebarwienia
okładzin z kamienia naturalnego oraz wykwity z powodu przenikania
wody. W tym przypadku zasadne jest układanie okładzin schodów
na zaprawie o właściwościach drenażowych (Sopro DM 610),
która dzięki specjalnemu, jednolitemu uziarnieniu kruszywa posiada

bardzo wysoką wodoprzepuszczalność, a odpowiednia porowatość
struktury zapewnia odporność na mróz. Spoczniki, stopnice jak 
i podstopnice schodów powinny być odwodnione nie tylko w biegu
schodów, lecz także dodatkowo przez możliwość odpowiedniego
odprowadzenia wody.

Montaż okładzin kamiennych na schodach metodą drenażową

1Wyprowadzenie spadku na stopniach 
za pomocą zaprawy wyrównującej

Sopro AMT 468.

4Montaż podstopnicy na zaprawie
drenażowej Sopro DM 610.

2 Nanoszenie Sopro HSF 748 jako war-
stwy kontaktowej dla zaprawy drena-

żowej Sopro DM 610.

5Warstwa zaprawy drenażowej przygo-
towana do montażu stopnicy.

3 Przygotowanie okładziny poprzez na-
niesienie na spodnią stronę elementu

elastycznej zaprawy kontaktowej Sopro
HSF 748.

6Gotowy stopień ułożony na zaprawie
drenażowej.

Struktura systemu zaprawy drenażowej  z warstwą  uszczelniającą

1

3

2

4

4

zaprawa klejowa

3

zaprawa drenażowa

2

zaprawa uszczelniająca

1

szpachla wyrównawcza
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В пешеходной зоне лестницы нередко встречаются изменения 
цвета облицовки из натурального камня, а также высолы вызван-
ные проникновением воды. В таком случае рекомендуется укла-
дывать облицовку лестницы на смеси с дренажными свойствами 
(Sopro DM 610) , которая благодаря специальной, однородной 

зернистости обладает высокой водопроницаемостью , а соот-
ветствующая пористость структуры обеспечивает стойкость на 
мороз. Вода должна удаляться с элементов облицовки лестницы 
не только в пешеходной зоне, но также дополнительно с помощью 
надлежащего дренажа.

Монтаж каменной облицовки на лестницах дренажным методом

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Структура системы дренажного раствора с уплотнительным слоем

1 Oбразование наклона на ступеньках 
с помощью выравнивающей смеси 

Sopro AMT 468.

4 Mонтаж вертикальной плитки на 
ступеньке на дренажный раствор 

Sopro DM 610.

2 Нанесение Sopro HSF 748 в качестве 
контактного слоя  для дренажного 

раствора Sopro DM 610.

5 Cлой дренажного раствора подго-
товленный для укладки горизонталь-

ной плитки.

3 Подготовка облицовки путем нане-
сения на нижнюю плоскость эластич-

ной контактной смеси  Sopro HSF 748.

6 Готовая ступенька уложенная на дре-
нажном растворе.

выравнивающая 
шпаклевка

уплотнительная смесь клеевая смесь

гидроизоляция



Главный офис Технический отдел Завод Сухих Смесей

PL  02-822 Warszawa
 ul. Poleczki 23/F

тел. +48 22 335 23 02
 +48 22 335 23 03
 +48 22 335 23 06
 +48 22 335 23 11

факс +48 22 335 23 05
e-mail: andrzej.brynski@sopro.pl
 malgorzata.krasnicka@sopro.pl
 jacek.bobela@sopro.pl
 romuald.wierchowiec@sopro.pl

PL  02-822 Warszawa
 ul. Poleczki 23/F

тел.  +48 22 335 23 40
факс +48 22 335 23 49

PL  26-052 Nowiny
тел.  +48 41 346 56 50
факс +48 41 346 58 60
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Sopro Polska Sp. z o.o.

www.sopro.pl


