
Złoty, srebrny lub miedziany brokat stosowany jako dodatek do wszystkich kolorów 
fug Sopro DF 10®, Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro FEP plus dla uzyskania 
spoiny z efektem metalicznego połysku. 
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Zastosowanie Jako dodatek do mieszania ze wszystkimi kolorami fugi Sopro DF 10®, Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro FEP plus dla uzyskania spoiny 
z efektem metalicznego połysku. Dodatek brokatu do innych cementowych zapraw fugowych Sopro nie jest dopuszczalny.

Proporcje mieszania Sopro DF 10®: maks. 2 woreczki 100 g na 5 kg opakowanie
Sopro DF 10®: maks. 1 woreczek 100 g na 2,5 kg opakowanie
Sopro FL plus: maks. 6 woreczków 100 g na 15 kg opakowanie
Sopro TF+: maks. 6 woreczków 100 g na 15 kg opakowanie
Sopro FEP plus: maks. 1 woreczek 100 g na 5 kg opakowanie

Temperatura stosowania W zależności od zastosowanej zaprawy fugowej.

Temperatura topnienia > +250°C

Składowanie W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 3 lata od daty produkcji. 

Opakowania Woreczek 100 g (10 szt. w kartonie).

Jakość Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii. 
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Nr. kat.

1019
złoty

1020
srebrny

1021
miedziany
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Sposób użycia Z Sopro DF 10®:

Do czystego pojemnika wlać 0,63-0,68 l wody, następnie dodać 2,5 kg suchej zaprawy fugowej Sopro DF 10® (1,26-1,36 l wody : 2,5 kg Sopro DF 10® 
i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. 
W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli dodać maks. 1 woreczek (100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro na 2,5 kg 
opakowanie fugi (5 kg Sopro DF 10® : maks. 2 woreczki 100 g). Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. 
Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi. 

Z Sopro FL plus:

Do czystego pojemnika wlać 3,15-3,75 l wody, następnie dodać 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro FL plus i wymieszać przy pomocy mieszarki 
mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli 
dodać maks. 6 woreczków (po 100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie 
dokładnie wymieszać. Przestrzegać czasu dojrzewania! Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi. 

Z Sopro TF+: 

Do czystego pojemnika wlać 3,1-3,6 l wody, następnie dodać 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro TF+ i wymieszać przy pomocy mieszarki 
mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli 
domieszać maks. 6 woreczków (po 100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, 
ponownie dokładnie wymieszać. Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.   

Z Sopro FEP plus:

Aby po związaniu uzyskać zaprawę o nominalnych parametrach należy połączyć ze sobą składniki A i B fugi epoksydowej Sopro FEP plus 
i wymieszać w takich proporcjach, w jakich są dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Niewłaściwe proporcje w przypadku przygotowania 
mniejszych porcji mogą spowodować, że np. zaprawa ze względu na zbyt małą ilość utwardzacza może się całkowicie nie utwardzić i pozostać 
kleista lub ze względu na zbyt dużą ilość utwardzacza stanie się krucha i łamliwa, a w obu przypadkach mogą pojawić się odstępstwa kolorystyczne.

Całą zawartość składnika B dodać do składnika A i przez ok. 3 minuty mieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki mechaniczne j (maks. 400 
obrotów /min), uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, pozbawionej pęcherzyków powietrza. Po wymieszaniu przełożyć 
do innego, czystego pojemnika i ponownie bardzo starannie wymieszać. Nie nakładać z pojemnika, w którym materiał był dostarczony. 
Bezwzględnie wymagane jest mieszanie mechaniczne. 

Aby osiągnąć efekt metalicznego połysku do rozmieszanej zaprawy można dodać złoty, srebrny lub miedziany brokat Sopro w proporcji 
maksymalnie 1 woreczek (100 g) na opakowanie fugi epoksydowej plus. Po dodaniu brokatu przez co najmniej 2 minuty materiał ponownie 
starannie wymieszać. Dodatek brokatu zmienia konsystencję, kolor oraz odporność chemiczną fugi. 

Zalecamy przeprowadzenie próbnego fugowania z wybraną ilością brokatu. 

Wskazówki BHP Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza.
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Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach badaniach. Prezentowane informacje 

nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na respektowanie wymogów dotyczących warunków pracy i sposobu użycia produktu. 

W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej, znajduje się na www.sopro.pl


