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2 www.sopro.se

En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. 
Mer information om branschreglerna hittar du på www.bkr.se. 

Microdur®-teknologi är en extremt finmald och speciell cement som ger en 
kompakt yta och en snabb styrkeutveckling.

En Europeisk klassificering av fästmassor för keramik och stenmaterial, EN 12004.

En Europeisk klassificering av fogmassor för keramik och stenmaterial, EN 13888.

Ett starkt och tillförlitligt varumärke!
Sopro är en av Europas ledande tillverkare av produkter inom fäst och fog. Vi 
er bjuder professionella an vändare ett stort urval av kvalitets produkter som 
täcker in alla typer av platt sättning. Vårt flagg skepp är Sopro´s No.1 men i vårt 
breda sorti ment finns produkter som täcker in de flesta områden, situationer 
och miljöer. Våra krav på produkterna är lika höga som våra användares.

Beprövade produkter med hög kvalitet
En innovativ produktutveckling har skapat många nya 
mångsidiga produkter till hjälp för våra kunder. Utveckling 
är motorn i vår produktportfölj och det är den som gjort 
att vi har en så bred och mångsidig produktkatalog.  
Idag erbjuder vi högeffektiva produkter för alla tänkbara 
områden för modern plattsättning. Alltid av högsta kvalitet 
och bästa funktion och med fokus på dig som användare.

Sopros produkter är dokumenterat testade och praktiskt 
provade. Företaget är certifierade enligt ISO 9001.



 Sida SYSTEMnamn Systemkod
 4 Våtrum i bostadsmiljö, tätskiktsduk  SK:640

 5 Våtrum i offentlig miljö  SK:623-1

 6 Glasmosaik/Natursten  SK:996

 7 Terrass/Balkong  SK:623-2

 8 Keramik på keramik i torra utrymmen  SK:673

 9 Keramik på keramik i våta utrymmen  SK:623-3

 10 Tillskjutande fukt/Spackling utomhus  SK:563-1

 11 Storkök  SK:623-4

 12 Pool/Bassäng  SK:623-5

 14 Golv, tung belastning  SK:420

 15 Golv, stegljudsdämpning  SK:664

 16 Golv i offentliga utrymmen SK:419

 17 Värmegolv  SK:550-1

 18 Spackling på träbjälklag  SK:550-2

 19 Keramik på metall  SK:503

 
ÖVRIGT
 20 Produktinformation

 34 Lathund fästmassa

 35 Färgschema fogar

innehåll

Systemen i denna broschyr är att betrakta som rekommendationer. Varje produkt till respektive 
system är utprovade av Sopro och är därför ett förstahandsval för respektive konstruktion.  

För mer information: www.sopro.se
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3

Våtrumssystemet är fram för allt av sett för väggar och golv i våt ut rymmen 
i bostads miljö, hotell och liknande. Tät skikts  sys temet är vatten- och ång-
tätt och kan därför an vändas i ång bastu. Systemet är testat av SP, Sveriges 
Tek niska Forsk nings insti tut och god känt enligt BBV:s bransch regler. Tät-
skikts systemet an vänds när den under liggande kon struk tionen be höver 
ett ång genom gångs mot stånd över 1 000 000 s/m.

4
Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut kontaktskiktet Sopro´s No.1 för optimal vid häft-
ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där-
efter på tand spackeln och an vänd den tandade sidan för att 
kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst
massa än du hin ner mon tera plat tor på inom de närmsta 10 
till 15 minuterna.

5
Fogmassa – Saphir® 5 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 timmar. Utmärkt till fogning är 
exem pel vis Sopro Saphir® 5, Sopro Saphir® 15, Sopro MFsb 
och Sopro Sanitärsilikon.

6

2

VÅTRUM
i bostadsmiljö med AeB tätskiktsduk

1
Underlag
Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fukt känsligt 
material som t.ex. betong, lätt betong, puts eller skivor som 
är doku men te rat lämpliga för våt utrymmen. Under laget ska 
vara torrt, rent och damm fritt innan monteringen påbörjas.

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor, låt det 
där efter torka i ca 2 tim tills ytan fått en klarblank film. Primern 
GD 749 skall påföras med en roller och med en material åt gång 
på 150 g/m2, pri mern skall torka i ca 30 minuter innan fäst-
massan Sopro´s No.1 påföres.

Tätskiktsduk – AEB 640 (se sid 20)
Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot under laget 
i fäst massan med hjälp av en stål spackel eller en plast-
spackel. Var för siktig så du inte skadar duken. Släta ut 
från mitten av duken och utåt kanter na för att få bort 
luft bubblor och släta ut rillorna.

1

2

3

4

5

6

Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut kontaktskiktet Sopro´s No.1 för optimal vid häft ning. 
Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på tand-
spackeln och an vänd den tandade sidan för att kamma ut fäst-
massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner 
mon tera AEBduken på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

En godkänd tätskiktskonstruktion enligs BBV:s branschregler. Mer informa-
tion om bransch reglerna hittar du på www.bkr.se. För ut förligare informa tion,  
se särskild våtrumsbroschyr.
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Underlag
Väggar och golv skall vara av icke fuktkänslig konstruktion. 
Exempel vis betong, lätt betong eller puts. Skiv material skall 
vara doku men terat och, enligt till verkaren, av sett och lämpligt 
för våt utrymmen i offentliga miljöer. Under laget skall vara 
torrt, rengjort och fritt från damm och smuts.

Tätskikt 1 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela 
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till 
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. 
Materialåtgången skall vara ca 1,4 kg/m².

Tätskikt 2 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Material-
åt gång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tät skiktet 
vara ca 2 mm tjockt. Total material åtgång skall vara ca 2,8 
kg/m2. Platt sättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

1

2

3

Cementbaserat tätsystem som tål kontinuerlig vatten belastning. 
Systemet är framför allt avsett för golv och väggar i våtutrymmen i 
offentliga miljöer som t.ex. skolor, bad- och idrottsanläggningar.

Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro´s No.1 för optimal 
vid häftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd 
där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta  
10 till 15 minuterna.

4

5
Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare, beroende på 
vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är exempel-
vis Sopro Saphir® 15 och Saphir® 5.

6

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor, låt 
det där efter torka i ca 2 tim tills ytan fått en klarblank film. 
Material åtgång ca 150 g/m². Mellan moment 2 och 3 skall 
för seglingar göras av skarvar, golv- och vägg vinklar, inner- 
och ytter hörn samt rör genom föringar och avlopp.

Keramiska plattor på golv i offentliga våtutrymmen bör ha en halkdämpande 
ytstruktur motsvarande Typ B i den s.k. ABC-skalan. 

VÅTRUM
I offentlig miljö

1

2

3

4

5

6
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Underlag
Väggarna skall vara av exempelvis betong, lätt betong, puts, 
gips, gips skivor, hård skum plattor. Under laget skall vara torrt, 
jämnt och ren gjort från damm och smuts.

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att rolla eller pensla GD 749 över hela ytan, låt det 
där efter torka i ca 2 tim tills en klar, blank film framträder. 
Material åtgång ca 150 g/m², beroende på underlag.

Fästmassa – Sopro´s No.1 Vit (se sid 24)
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro´s No.1 Vit för optimal 
vid häftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd 
där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 
10 till 15 minuterna.

Fogmassa – Saphir® 5 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim med Sopro Saphir® 5.

1

2

Ett system avsett för glas- och keramikbaserad mosaik, glas plattor 
samt natur sten som inte är fukt känslig. Viktigt att under laget är 
jämnt och slätt. Använd alltid vit fäst massa när mosaik skall fogas 
med ljus fog massa. När vit fäst massa används minskar också risken 
för färg genomslag.

3

4
Mosaik med bindande ark av papper på plattornas baksida skall ej monteras i 
våt utrymmen. Ovanstående system är även lämplig för ej fuktkänslig natursten. 
Vid fuktkänslig natursten, se sid 19, Keramik på metall.

GLASMOSAIK/NATURSTEN

1

2

3

4
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Terrass/balkong

Systemet är ett vattenavvisande tätskikt och kan ej ersätta en 
tradi tionell byggnads isolering. Tätsystemet används för att mini-
mera risken för frost sprängning av keramiska plattor och förhindra 
salt- och kalk ut fällningar och armering som rostar på golv utom-
hus. Passar perfekt för terrasser, balkonger och altaner.

1
Underlag
Underlaget skall bestå av icke fukt känsligt material. 
Exempel vis betong eller fukt tåligt spackel eller mot-
svarande. Betong  ytan bör vara bräd riven och jämn. Ojämn-
heter eller fall spacklingar kan justeras med Sopro AMT 468 
eller SoproDur® HF-S. Under laget kan vara torrt eller svagt 
fuktigt men ren gjort från damm och smuts. Se Spackling 
utom hus, sid 10. Obs! Lutningen på under laget bör vara 
2 cm/m från huskroppen och utåt.

2
Tätskikt 1 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela 
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till 
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. 
Materialåtgång ca 1,4 kg/m².

3
Tätskikt 2 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Material-
åt gång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tät-
skiktet vara ca 2 mm tjockt. Total material åtgång skall vara 
ca 2,8 kg/m2. Platt sättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

4
Fästmassa – VF 419 (se sid 24)
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. SoproDur® HF-K 420, MEG 
666 eller VF 419 för optimal vid häftning. Använd den släta 
sidan av tand spackeln. Vänd därefter på tand spackeln och 
använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. 
Obs! Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera 
plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

5
Fogmassa – FL (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende på 
vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är exempel-
vis Sopro FL eller SoproDur® HF 30.

Keramiska plattor på golv utomhus skall vara frostbeständiga av klassificering 
B1a enligt SS EN 14411:2003. Plattorna bör också ha en halkdämpande ytstruktur 
om minst R10 i den s.k. R-skalan. 

1

2

3

4

5
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Underlag
Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med 
ett grovt sandpapper. Kontrollera att de befintliga plattorna 
sitter väl fast.1
Rengöring – Sopro GR 701 (se sid 30)
Tvätta och skrubba därefter plattorna med Sopro GR 701. 
När det är klart, skölj av dem med rent vatten.2

Systemet gör det enkelt och säkert att lägga ny keramik på befintlig 
keramik i torra miljöer inomhus. En bra riktlinje för val av lämplig 
miljö är utrymmen utan golvbrunn. T.ex. hallgolv, köksgolv, m.m.

Primer – HPS 673 (se sid 22)
När golvet har torkat, pensla eller rolla ut specialprimern 
HPS 673. Primern skall torka i ca 2 tim innan plattsättningen 
kan påbörjas. Materialåtgång ca 150 g/m2.3
Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro´s No.1, VF 419 för 
optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. 
Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 
10 till 15 minuterna.

4

Kontrollera att befintlig keramik har tillräcklig vidhäftning mot underlaget, 
minst 0,5 mpa.

KERAMIK PÅ KERAMIK
i torra utrymmen

5 Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är 
Sopro Saphir® 15 eller Sopro FL.

1

2

3

4
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Underlag
Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med 
ett grovt sand papper. Kontrollera att de befintliga plattorna 
sitter väl fast.1
Rengöring – Sopro BIR 711 (se sid 31)
Tvätta och skrubba därefter plattorna rena med Sopro 
BIR 711. När det är klart skölj av plattorna med rent vatten.2

Systemet möjliggör på ett säkert sätt att det är möjligt att sätta 
och lägga ny kera mik ovan på befint lig kera mik på väg gar och 
golv, inomhus och utom hus i våta ut rym men i så väl bo stads- som 
offentlig miljö. Systemet kan an vändas i t.ex. dusch rum, bad rum 
och lik nan de ut rym men med golvbrunn.

Tätskikt/vidhäftning 1 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela 
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till 
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. 
Materialåtgång ca 1,4 kg/m2.

3
Tätskikt/vidhäftning 2 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela 
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till 
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. 
Materialåtgång ca 1,4 kg/m2.

4

5
Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro´s No.1, VF 419 för 
optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. 
Vänd där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 
10 till 15 minuterna.

Eftersom Sopro DSF 623 är ett diffusionsöppet tätskikt kan ett ev bakom-
varande tätskikt vara kvar utan att fukt stängs inne.

Keramik på keramik
i våta utrymmen

Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är 
Sopro Saphir® 15 eller Sopro MFsb.6

1

2

3

4

5

6
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Underlag
Underlaget skall vara torrt, starkt och fritt från gammal 
ytbeläggning som t.ex. färg, mattlim, asfalt, lack och olja. 

Primer – GD 749 (se sid 22)
Rolla eller borsta ut GD 749 över hela ytan. Låt det därefter 
torka i ca 2 tim tills en klar, blank film framträder. Obs! Det 
får inte förekomma några pölar när spacklingen påbörjas.

Avjämningsmassa – SoproDur® HF-S (se sid 28)
HF-S är en självutjämnande avjämningsmassa som torkar 
snabbt och är gångbar redan efter 2 till 3 tim. Obs! Utomhus 
skall alltid HFS täckas med ett lager av Sopro DSF 623, tät
skikt. Lutningen på den färdigspacklade ytan bör vara 
ca 2 cm/m. Se system Terass/balkong på sid 7.

Fästmassa – VF 419 (se sid 24)
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro VF 419 för optimal 
vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd 
därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 
10 till 15 minuterna.

Fogmassa – FL (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende 
på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är 
exempelvis Sopro FL eller SoproDur® HF 30.

TILLSKJUTANDE FUKT/
SPACKLING UTOMHUS

1

2

Ett system speciellt framtaget för spackling utomhus och på under-
lag med tillskjutande fukt, t.ex. källare. Systemet kan även an vändas 
till altaner, balkonger och terasser. Det är viktigt att betongen är 
ren och sprickfri.

3

4

5

Ythållfastheten på underlaget som skall spacklas får inte understiga 1.0 N/mm2.

1

2

3

4

5
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Underlag
Väggar och golv skall vara av icke fuktkänsligt material. 
Exempel vis betong, lätt betong eller puts. Skiv material 
skall vara doku menterat och, enligt till verkaren, avsett och 
lämpligt för belast ningen i ett storkök. Underlaget skall vara 
torrt, ren gjort och fritt från damm och smuts.

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor, låt 
det därefter torka i ca 2 tim tills ytan fått en klar, blank film. 
Materialåtgång ca 150 g/m².

Tätskikt 1 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela 
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till 
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. 
Materialåtgång ca 1,4 kg/m².

Tätskikt 2 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det andra skiktet med DSF 623. Material-
åt gång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tät skiktet 
vara ca 2 mm tjockt. Total material åt gång skall vara ca 
2,8 kg/m2. Plattsättning kan påbörjas efter ca 2 timmar.

Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro´s No.1, Sopro VF 419 
eller MEG 666 för optimal vidhäftning. Använd den släta 
sidan av tand spackeln. Vänd därefter på tandspackeln och 
använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. 
Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera 
plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

Fogmassa – SoproDur® HF 30 (se sid 27)
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare, beroende 
på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fog ning är 
exempel vis SoproDur® HF 30 eller Sopro FEP.

STORKÖK

1

2

3

4

5

6

Ett tätsystem för miljöer med hög arbetsbelastning där det ställs 
höga krav på alltifrån keramik till fogmassa. Representativa miljöer 
är stor kök på skolor, sjukhus och restauranger, där det är vanligt med 
disk rum, stekbord, varma oljor och avspolning av golv och väggar.

Keramiska plattor på golv i storkök bör vara av klassificering B1a enligt SS EN 
14411:2003. Plattorna bör också ha en halkdämpande ytstruktur om minst R12 
i den s.k. R-skalan och minst V4 i den s.k. V-skalan.

1

2

3

4

5

6
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Tätskikt 2 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det andra skiktet av DSF 623. Låt torka i 
ca 2 tim. Materialåtgång samma som tidigare, ca 1,4 kg/m². 

Tätskikt 1 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela 
ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. Obs! Blanda inte till 
mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. 
Materialåtgång ca 1,4 kg/m²

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor. Låt det 
därefter torka i ca 2 tim tills en klar, blank film framträder.

Underlag
Poolbotten och väggarna skall vara av icke fuktkänsligt 
material. Exempelvis betong, putsade murverk eller mot-
svarande. Underlaget skall vara rengjort från damm, smuts 
och liknande som kan försämra vidhäftning.

POOL

Ett system när det ställs mycket höga krav på tätskikt, fäst- och fog-
material. Varje pool eller bassäng är i sig unik oavsett om det är ett 
offent ligt-, privat- eller ter miskt bad. Därför är det extra viktigt att 
göra en nog grann under lags bedöm ning. Kontakta alltid en Sopro-
tekniker innan arbetet påbörjas.

1

2

3

4
Mellan moment 2 och 3 skall förseglingar göras av skarvar, golv och väggvinklar, 
innerhörn samt ytterhörn. Genomföringar av typ dysor, breddavlopp o.s.v. skall 
tätas enligt speciella metoder. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
genomföring (material) det är. Kontakta din Soprotekniker för information.

1

2

3

4

5

6

7
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Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro´s No.1 (vägg), VF 419 
(poolbotten) för optimal vidhäftning. Använd den släta 
sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och 
använd den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. 
Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera 
plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

Tätskikt 3 – DSF 623 (se sid 21)
Rolla eller spackla ut det tredje skiktet av DSF 623. Låt torka 
minst 2 tim före plattsättning. Materialåtgång samma som 
tidigare, ca 1,4 kg/m². Nu skall tätskiktet vara ca 3 mm tjockt. 
Den totala materialåtgången skall vara ca 4,2 kg/m2.

Fogmassa – SoproDur® HF 30 (se sid 27)
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende 
på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är 
exempel vis SoproDur® HF 30 eller Sopro FEP.

5

6

7

Keramiska plattor i en pool skall vara speciellt framtagna s.k. Poolklinker. Glas- 
eller keramik baserad mosaik i pool skall vara av typen där det bindande pappers-
arket återfinns på plattornas framsida som sedan avlägsnas efter montering.
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Underlag
Golvet skall vara lämpat för tilltänkt verksamhet samt torrt, 
starkt och fritt från gammal ytbeläggning, t.ex. färg, olja 
och lack som kan försämra vidhäftning.

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att rolla eller borsta ut GD 749 över hela ytan. Låt det 
därefter torka i ca 2 tim tills en klar, blank film framträder. 

Avjämningsmassa – SoproDur® HF-S (se sid 28)
Om golvet är ojämnt förordar vi HF-S som är en själv ut-
jämnande avjämningsmassa. Den torkar snabbt och är gång-
bar redan efter 2 till 3 tim.

Fästmassa – SoproDur® HF-K (se sid 25)
Stryk nu ut ett kontaktskikt med HF-K. Använd den släta 
sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och 
använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. 
Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera 
plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

Fogmassa – SoproDur® HF 30 (se sid 27)
Efter ca 2 tim kan plattorna fogas med HF 30.

GOLV
TUNG BELASTNING 

1

2

Ett unikt system speciellt anpassat för miljöer med tunga statiska 
eller rullande laster som t.ex. industri-, lager- och verkstadsgolv. 
SoproDur® HF-produkter säkerställer att erforderlig vidhäftning, 
full bruks fyllning och hög tryckstyrka uppnås.

3

4

5

Keramiska plattor i utrymmen med tunga belastningar bör vara av klassificering 
B1a enligt SS EN 14411:2003. Plattans tjocklek bör vara minimum 12 mm.

1
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Ett stegljudsdämpande system som reducerar steg ljud med upp till 
17 dB. Steg ljuds mattan är endast 3 mm tunn och mycket lämplig till 
all form av keramik i såväl offentlig som bostadsmiljö.

Underlag
Golvet kan bestå av t.ex. betong, spackel, spånskiva eller golv-
gips och skall vara starkt, torrt, ren gjort och fritt från damm, 
smuts, asfalt och liknande som kan försämra vidhäftning.

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att borsta GD 749 över hela ytan, låt det där efter 
torka i ca 2 tim tills ytan fått en klar, blank film. Material-
åtgång ca 150 g/m2.

Fästmassa – VF 419 (se sid 24)
Stryk nu ut ett kontaktskikt av VF 419 för optimal vidhäftning. 
Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på 
tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma 
ut fästmassan med. Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än 
du hinner montera stegljudsmattan på inom de närmsta 10 
till 15 minuterna.

Stegljudsmatta – TEB 664 (se sid 31)
Lägg ner de färdig kapade våderna i den blöta fäst massan. 
Vi rekom men derar att man slätar ut från mattans mitt och 
utåt. För opti mal av led ning och steg ljuds dämp ning skall 
mattan all tid ligga tätt ihop med kanterna. Kant band mon-
teras mot vägg/fasta detaljer.

Fästmassa – VF 419 (se sid 24)
Stryk nu ut kontaktskiktet VF 419 för optimal vid häft ning. 
An vänd den släta sidan av tand spackeln. Vänd där efter på 
tand spackeln och an vänd den tand ade sidan för att kamma 
ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer fäst massa 
än du hinner mon tera plattor på inom de närmsta 10 till 
15 minuterna.

Fogmassa – FL (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 5 tim. Utmärkt till fogning är 
exempel vis Sopro FL eller Sopro Saphir® 15 

1
2

3

4

5

6
Plattorna som skall monteras på stegljudsmattan får ej vara mindre än 10x10 cm
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Golv
stegljudsdämpning
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Underlag
Golvet, t.ex. betong, skall vara torrt, rengjort och fritt från 
damm, smuts, betonghud och liknande som kan försämra 
vidhäftning.

Primer – GD 749 (se sid 22)
Börja med att borsta GD 749 över hela ytan, låt det där efter 
torka i ca 2 tim tills ytan fått en klar, blank film. Material-
åtgång ca 150 g/m².

Avjämningsmassa – FS 15 plus (se sid 28)
Om underlaget behöver jämnas till så är den självutjämnande 
avjämningsmassan FS 15 plus utmärkt eller handspacklet 
RS 462.

Fästmassa – VF 419 (se sid 24)
Stryk nu ut ett kontaktskikt av VF 419 eller SoproDur® 
HF-K 420 för optimal vid häft ning. Använd den släta sidan 
av tand spackeln. Vänd där efter på tand spackeln och använd 
den tandade sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! 
Kamma inte ut mer fäst massa än du hinner montera plattor 
på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.

Fogmassa – SoproDur® HF 30 (se sid 27)
Plattorna kan fogas efter 5 tim. Utmärkt till fogning är exem-
pel vis SoproDur® HF 30 eller Sopro FL. 

1

2

3

4

5

Ett system speciellt framtaget för golv i offentliga miljöer med 
hårt sli tage, som t.ex. köp centra, butiker, skolor och restauranger. 
Keramiska plattor kombi nerar skönhet med funktion och är en 
optimal lösning.

Keramiska plattor på golv i offentliga utrymmen skall vara av klassificering B1a 
eller B1b enligt SS EN 14411:2003. Glaserade plattor på golv i offentliga utrymmen 
skall vara av klassificering minst 4 i skalan enligt testmetod SS EN ISO 10545-7.

1
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GOLV
I OFFENTLIGA UTRYMMEN
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1

2
3

4

5

6

Systemet är speciellt framtaget för spackling av golv värme kablar 
med en max diameter på 8 mm. Var noga med att värme kabeln 
sitter fast ordentlig mot under laget och att spackel skiktet ovan 
värme kabeln/värme mattan är minst 5 mm.

Keramiska plattor på uppvärmda golv skall ha en vattenabsorption om högst 
6%. Igångsättning av värmegolvet kan tidigast ske 28 dagar efter fogning.

Underlag
Golvet kan bestå av t.ex. betong, spackel, spån skiva eller golv-
gips och skall vara starkt, torrt, rengjort och fritt från damm, 
smuts, asfalt och liknande som kan för sämra vid häftning.

Primer – GD 749 (se sid 22) 
Börja med att rolla eller pensla ut GD 749 (vid spånskiva, 
prima med HPS 673) över hela ytan. Låt det därefter torka i 
ca 2 tim tills ytan fått en klar, blank film.

Värmekabel/värmematta
Värmekabeln/värmemattan skall vara ordentligt fastsatt vid 
underlaget annars kan den flyta upp i spacklet. 

Avjämningsmassa – FS 15 plus (se sid 28)
Använd därefter spacklet FS 15 plus som är en själv ut jäm-
nande av jämnings massa. FS 15 plus kan användas från ett 
skikt om 2 mm till 40 mm. Torkar snabbt och är gång bart/
platt sätt nings bart efter ca 3 timmar. Obs! Glöm inte att 
spackla minst 5 mm ovanför kabelns högsta punkt.

Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt av Sopro´s No.1 fäst massa för 
optimal vid häft ning. Använd den släta sidan av tand spackeln. 
Vänd därefter på tand spackeln och använd den tandade 
sidan för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte 
ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de 
närmsta 10 till 15 minuterna.

Fogmassa – FL (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende 
på vilken fäst massa som används. Utmärkt till fogning är 
Sopro FL eller Sopro Saphir® 15. 
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VÄRMEGOLV
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Underlag
Spånskivan skall vara limmad och skruvad enligt leveran törens 
an visningar samt vara doku men terat avsedd för torr- respek-
tive våt utrymmen. Underlaget skall vara torrt, ren gjort och 
fritt från damm och smuts.

Primer – HPS 673 (se sid 22)
Rolla eller borsta ut HPS 673 över hela ytan. Låt det därefter 
torka i 1 till 2 tim. Obs! Undvik pölar på golvet.

Armeringsnät
Applicera ett armerings nät över ytan med en gods tjock lek 
av mini mum 2,5 mm och 5x5 cm rutor över hela golvet.

Avjämningsmassa – FS 15 plus (se sid 28)
Använd därefter spacklet FS 15 plus som är en själv ut jäm-
nande av jämnings massa. Spackel massan skall vara ut lagd 
som ett lager på minst 12 mm över hela ytan. Obs! I våt ut
rymmen skall det vara minst 12 mm vid golv brunnen. Vid 
torr utrymmen fortsätt till punkt 5 och 6. Vid våt utrymmen 
se sid 4 ”Våt rum i bostadsmiljö.”

Fästmassa – Sopro´s No.1 (se sid 23)
Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro´s No.1 för optimal 
vid häftning. Använd den släta sidan av tand spackeln. Vänd 
där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 
10 till 15 minuterna.

Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är 
Sopro Saphir® 15 eller Sopro FL.

1
2
3
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Ett system för spackling av träbjälklag i våt- och torr ut rymmen där 
det är viktigt att till räcklig böj styv het på golvet upp nås. Spack lingen 
skall utföras med minst 12 mm avjämningsmassa samt ett punkt-
svetsat armeringsnät.

Värmekablar/värmemattor kan med fördel spacklas in med avjämningsmassan 
Sopro FS 15 plus i ett minst 15 mm tjockt spackelskikt.
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Spackling
på träbjälklag
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Underlag
Underlaget kan bestå av stål, plåt, fukt känsliga skivor eller 
lik nande som skall vara torrt, rent, fett- och damm fritt före 
monteringen påbörjas.

1
Fästmassa – PUK 503 (se sid 25)
Stryk nu ut kontaktskiktet Sopro PUK 503 för optimal vid-
häft ning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd 
där efter på tand spackeln och använd den tandade sidan 
för att kamma ut fäst massan med. Obs! Kamma inte ut mer 
fäst massa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 
45 minuterna.

2
Fogmassa – FL (se sid 26)
Plattorna kan fogas efter 12 tim. Utmärkt till fogning är 
exem pel vis Sopro FL eller Sopro Saphir® 15. 3

Ett system för sättning och läggning av keramik på under lag av 
metall och fukt känsliga skivor. Systemet kan även an vändas till 
fukt känslig natur sten för att förhindra att plattorna bågnar.

Korrosionsutsatta metallytor skall alltid förbehandlas med rostskyddsprimer 
innan plattsättning påbörjas.

1

2

3

Keramik
på metall
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Sopro AEB 641 Tätband
Tätband av polyetylen och fiberduk, för enkel vatten tätning av 
flexibla skarvar. Används till sammans med Sopro AEB 640 tät skikts-
duk under kera mik och naturstensplattor.

 • Storlek: 25 m rulle (120 mm bred)
 • Tjocklek: Ca 0,3 mm
 • Leveransform: Rulle à 25 m x 120 mm, styckvis
 • Förpackning: Rulle à 25 m x 120 mm

Sopro AEB 640 Tätskiktsduk
För en effektiv, flexibel vattentätning av väggar och golv under kakel, 
klinker och icke fukt känsliga natur stens plattor i bad rum, duschar och 
våt utrymmen.

 • Färg: Röd
 • Tjocklek: Ca 0,4 mm
 • Storlek: 30 m2, 100 cm bred, 30 m lång
 • Vikt: 240 g/m2

 • Förpackning: Rulle á 30 m x 1 m

Sopro AEB 643 Ytterhörnsmanschett och
Sopro AEB 642 Innerhörnsmanschett
Färdiga innerhörn/ytterhörn för enkel och flexibel vatten tät ning av 
inner hörn och ytterhörn i våtutrymmen. Används till sam mans med 
Sopro AEB 641 tätband.

 • Storlek: 130 x 130 mm
 • Tjocklek: Ca 0,3 mm
 • Förpackning: Styckvis

produktinfo – tätskikt
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Sopro DSF 623
Tätskikt DSF 623 är ett enkomponents, cementbaserat och snabb-
härdande tät skikt som används till att skapa ett sprick över byggande 
skikt för vatten tätning. Mycket lämplig för pool, terrass, stor kök och 
tvätt hallar. Pro dukten är diffusions öppen vilket gör den lämplig där 
till skjutande mark fukt före kommer. DSF 623 kan användas inom- 
och utom hus och skall alltid bekläs med keramik.

Karaktär: Tjockflytande cementslamma.
Verktyg: Visp, roller, spackel, borste.

 • Materialåtgång: 1,4 kg/m² och strykning
 • Öppentid: Ca 50 min
 • Torktid: Ca 2 tim per skikt 
 • Förpackning: 20 kg

Sopro FDF 527
Tätskikt Sopro FDF 527 ingår i Sopro tätskiktssystem för bostads-
miljö. För vatten tätning av in vändiga väggar och golv där man inte 
har till skjutande fukt ifrån under laget. Pro dukten är flexibel och 
sprick överbyggande. FDF 527 kan endast användas inomhus

Karaktär: Rollningsbar massa.
Verktyg: Roller, pensel.

 • Materialåtgång: 1,5 kg/m² (0,75 kg/m² och strykning) 
 • Torktid första strykning: 1,5–2,5 tim 
 • Torktid andra strykning: 12 tim
 • Förpackning: 15 kg

 produktinfo – TÄTSKIKT 
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Sopro EPG 522
Primer EPG 522 används vid extremt höga krav på vid häftning på 
cement baserade under lag. T.ex. vid olika in fäst ningar i pooler, stor-
kök och ter rasser. Resistent mot vatten, havs vatten, spill vatten, 
av lopps vatten, alkaliska lös ningar, utspädda syror, salt lösningar, 
mineral oljor, bränslen och lösnings medel. EPG 522 är en 2-kompo-
nentsepoxi med låg viskosi tet med hög in träng nings för måga som 
kan användas inom- och utomhus.

Verktyg: Roller, pensel.

 • Materialåtgång: 300-500g/m²
 • Öppentid vid +10°C = 90 min
 • Öppentid vid +23°C = 45 min
 • Öppentid vid +30°C = 30 min
 • Torktid: Ca 24 tim
 • Förpackning: 4 kg

Sopro HPS 673
Primer Sopro HPS 673 innehåller kvartssand och används vid släta, 
täta och svåra under lag med krav på hög vid häft ning. Exempel på 
släta, täta och svåra under lag är kakel och klinker i torra miljöer, 
spån skivor, gammal väl sittande färg (ej epoxi). Produkten hindrar 
även att kemiska reak tioner mellan lim rester (från mattor) och 
hydrauliskt bindande produkter uppstår. Vid applicering på spån-
skiva upp står ingen svällning av spånskivan. HPS 673 är fri från lös-
nings medel och kan endast användas inomhus.

Verktyg: Roller, pensel, borste.

 • Materialåtgång: Ca 150 g/m²
 • Torktid: Ca 1–2 tim
 • Förpackning: 1 kg, 5 kg

Sopro GD 749
Primer GD 749 används som dammbindare och för att öka vid häft-
ningen. Påföres outspädd på under lag såsom gips skivor, gips puts, 
puts, betong, lätt betong och cement baserade spackel. Kan för-
tunnas med vatten vid kraftigt sugande underlag. GD 749 är fri från 
lösnings medel, diffusions öppen, trans parent, lätt flytande och kan 
användas inom- och utomhus.

Verktyg: Roller/pensel/borste.

 • Materialåtgång: 150 g/m²
 •  Torktid: Ca 2 tim på sugande underlag,  

12 tim på svagt sugande underlag
 • Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg

produktinfo – PRIMER
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Sopro´s No.1
No.1 är en flexibel cementbaserad fästmassa med en bra häng för-
måga för sätt ning och lägg ning av AEB Tät skikts duk, kakel, klinker 
och natur sten (som är okänslig för miss färgning). No.1 är fiber för-
stärkt och kan användas inom- och utom hus på golv, vägg samt 
till värmegolv.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: Ca 30 min
 • Gångbar/fogbar efter 24 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 25 kg, 15 kg, 5 kg

Sopro´s No.1 Snabb
No.1 Snabb är en flexibel cement baserad snabb fäst massa med en 
bra häng förmåga för sätt ning och lägg ning av kakel, klinker och 
natur sten (som är okänslig för missfärgning). No.1 Snabb är fiber-
för stärkt och kan användas inom- och utomhus på golv, vägg samt 
till värmegolv.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: Se sid 34 
 • Gångbar/fogbar efter 3 tim
 • Nygjuten betong efter 3 månader
 • Förpackning: 25 kg, 5 kg

Sopro´s No.1 Vit
Sopro´s No.1 Vit är en högflexibel, cementbaserad fästmassa för sätt-
ning och läggning av kakel, klinker och natur sten (som är okänslig 
för miss färgning). Speciellt lämplig för glas mosaik. No.1 Vit är fiber-
för stärkt och kan användas inom- och utomhus på golv, vägg samt 
till värme golv. (Vid sättning av känslig natursten/kalksten, typ 
bianco carrara, thassos med flera, använd Sopro PUK 503.)

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: Ca 30 min
 • Gångbar/fogbar efter 24 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 25 kg, 5 kg

 produktinfo – FÄSTMASSA
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Sopro VF 419
VF 419 är ett fiberförstärkt snabbhärdande flytfix som kan blandas 
till en fast eller flytande konsistens. Den reglerbara konsisten sen 
och den snabba härd ningen gör den mycket lämplig vid läggning 
av plattor större än 25x25 cm. För läggning av granit keramik, 
klinker och natur sten (som är okänslig för missfärgning). VF 419 kan 
användas på golv inom- och utomhus samt till värmegolv.

Karaktär: Variabel konsistens (fast/flytande).

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: 30 min
 • Gångbar/fogbar efter 4–5 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 25 kg

Sopro MG-Flex 669
MG-Flex är en helt ny typ av fix med MicroGum-teknologi. Fixet 
är av lätt vikts typ vilket även medför att fixet räcker upp till 30 % 
längre än tradi tio nella tunn bädds fäst massor. I fäst massan finns 
även en in byggd steg ljuds dämp ning. MG-Flex kan användas inom- 
och utom hus på golv, vägg samt till värmegolv.

Karaktär: Lätt/smidig.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: 30–40 minuter
 • Gångbar/fogbar: 24 tim
 • Nygjuten betong efter 1 månad
 • Förpackning: 15 kg

Sopro SC 808
Sopro Classic plus är en cementbaserad fästmassa med en bra häng-
för måga för sättning och läggning av kakel och klinker. Classic plus 
kan användas inom- och utomhus på golv, vägg samt till värme golv.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: Ca 30 min
 • Gångbar/fogbar efter 24 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 25 kg

Sopro FF 450
FF 450 är en flexibel cementbaserad fästmassa med en bra häng-
för måga för sättning och läggning av kakel och klinker. FF 450 är 
fiber för stärkt och kan användas inom- och utomhus på golv, vägg 
samt till värmegolv.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: Ca 30 min 
 • Gångbar/fogbar efter 24 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 25 kg

produktinfo – FÄSTMASSA
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Sopro megaFlex S2 turbo
Sopro megaFlex S2 turbo är ett högflexibelt snabbhärdande flytfix. 
Kan läggas på ny av jämnade golv i samband med att dessa är gång-
bara. Mycket lämplig vid läggning av plattor utom hus under den 
kalla års tiden (>+5°C) och uppnår frost säker het efter endast 7 tim 
vid läggning i +5°C. Mycket lämplig för t.ex. läggning av plattor 
större än 25x25 cm och till nygjutna betong golv. megaFlex S2 turbo 
kan an vändas på golv inom- och utomhus samt till värmegolv.

Karaktär: Tjockflytande.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: 30 min
 • Gångbar/fogbar efter 2–3 tim.
 • Nygjuten betong efter 1 mån
 • Förpackning: Säck à 25 kg + Dunk à 8,25 kg

Sopro DBE 500
DBE 500 är ett 2-komponentsepoxi för sättning av olika typer av 
kera mik (dock ej natur sten) enligt tunn bädds metoden. DBE 500 är 
resis tent mot aggressivt vatten, alkaliska lösningar, organiska syror 
och där för lämplig till labora torier, varma pooler, salt vatten pooler, 
äventyrs bad, avlopps anlägg ningar, batteri stationer, stor kök, meje-
rier, tvätt hallar, fasader och balkonger. DBE 500 kan användas 
inom- och utom hus på golv och vägg samt till värmegolv.

Karaktär: Trögflytande.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: 90 min vid +20°C (20–30 min vid +30°C)
 • Gångbar/fogbar efter 24 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 5 kg

SoproDur® HF-K
SoproDur® HF-K, är ett flexibelt cementbaserat flytfix som är snabb-
härdande, med en hög styrka för läggning av klinker och granit-
keramik. Speciellt lämpad för känslig composit klinker som lätt slår 
sig. Idealisk för tids pressade jobb vid renovering av restauranger, 
butiks lokaler, affärer, storkök och liknande. HF-K kan användas på 
golv inom- och utomhus samt till värmegolv.

Karaktär: Tjockflytande.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid utkammad: 30 min
 • Gångbar/fogbar efter 2 tim
 • Nygjuten betong efter 3 mån
 • Förpackning: 25 kg

Sopro PUK 503
PUK 503 är en 2-komponents högflexibel polyuretan fäst massa med 
en ex tremt hög vid häft nings för måga som används för sätt ning och 
lägg ning av kakel, klinker, mosaik och fukt känslig natur sten. Mycket 
lämp lig till under lag av metall eller fukt känsliga trä baserade skivor. 
PUK 503 kan användas under vatten, inom- och utom hus på golv, 
vägg samt till värmegolv.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: Se sid 34
 • Öppentid: 45 minuter
 • Gångbar/fogbar: 10–12 timmar
 • Nygjuten betong efter 1 månad
 • Förpackning: 6 kg

 produktinfo – FÄSTMASSA
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Sopro Saphir® 5
Sopro Saphir® 5 är en flexibel vatten- och smuts avvisande fin kornig 
fog för fogar mellan 2–5 mm. Fog massan har en hög kant vid häft-
ning till kakel och klinker och ger en mycket slät och kom pakt 
fogyta. Sopro Saphir® 5 kan användas inom- och utom hus på golv 
och vägg.

Karaktär: Normalhärdande.

 • Materialåtgång: 0,7 kg/m² (150x150x6x3 mm)
 • Öppentid: Ca 2 tim 
 • Gångbar: 12 tim 
 • Antal färger: 24 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 5 kg, 15 kg

Sopro FL
FL är en flexibel fogmassa som innehåller trass cement för fogar 
mellan 2–30 mm fogbredd. Lämplig då ytan ska tas i bruk tidigt 
eller om kon struk tionen består av ett trä bjälk lag eller inne håller ett 
värme golv. FL är mycket lämplig till all typ av keramik och speciellt 
till granit keramik plattor. FL kan användas inom- och utomhus på 
golv och vägg.

Karaktär: Snabbhärdande.

 • Materialåtgång: 0,7 kg/m² (150x150x6x3 mm)
 • Öppentid: 30–40 min
 • Gångbar: 4 timmar
 • Antal färger: 3 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 25 kg

Sopro Saphir® 15
Saphir® 15 är en flexibel vatten- och smutsavvisande fogmassa för 
fogar mellan 3–15 mm. Fogmassan har en hög kantvidhäftning till 
svagt sugande klinker- och granitkeramikplattor. Saphir® 15 kan an-
vändas inom- och utomhus på golv och vägg.

Karaktär: Snabbhärdande.

 • Materialåtgång: 0,2 kg/m2 (300x300x6x3 mm)
 • Öppentid: Ca 30 min
 • Gångbar: 2 tim
 • Antal färger: 6 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 5 kg, 15 kg

Sopro FEP
Sopro FEP är en tvåkomponentsepoxifog för fogar mellan 2–12 mm 
som kan an vändas till kakel-, klinker- och granitkeramikplattor. 
Särskilt lämp lig för an vänd ning i mil jöer med kemi kalier som 
t.ex. bryg geri, mejeri, slak teri, pooler eller sim bassänger. FEP kan 
användas inom- och utom hus på golv och vägg.

Karaktär: Plastig.

 • Materialåtgång: 2,0 kg/m2 (11,5 x 24 cm x 10 mm fogbredd)
 • Öppentid: Ca 40–50 min, beroende på temperatur
 • Gångbar: 16–24 tim, beroende på temperatur
 • Antal färger: 4 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 5 kg

produktinfo – FOGMASSA
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Sopro MFsb 539
MFsb 539 är en cementbaserad standardfogmassa som är mycket 
lättvättad, för fogar mellan 3–12 mm. Fog massan är lämplig till 
kakel och klinker. MFsb kan användas inom- och utomhus på golv 
och vägg.
 
Karaktär: Normalhärdande.

 • Materialåtgång: 0,7 kg/m² (150x150x6x3 mm) 
 • Öppentid: Ca 2 tim 
 • Gångbar: 12 tim
 • Antal färger: 7 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 25 kg

SoproDur® HF 30
SoproDur® HF 30, är en trasscementbaserad fogmassa för fogar 
mellan 3–30 mm som snabbt uppnår en hög styrka. Fogen är resis-
tent mot tö salt och hög trycks tvätt vilket gör den idealisk till verk-
städer, stor kök, tvätt hallar, pooler och liknande miljöer. HF 30 kan 
användas inom- och utomhus på golv och vägg.

Karaktär: Snabbhärdande.

 • Materialåtgång: 0,7 kg/m² (150x150x6x3 mm) 
 • Öppentid: Ca 25–35 min 
 • Gångbar: 1,5 tim 
 • Antal färger: 2 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 25 kg

SoproDur® HF-D
SoproDur® HF-D, är en oximfri kemikalie beständig mjuk fog massa 
för elastisk fyll ning av golv- och an slutnings fogar som är ut satta 
för hård belast ning som t.ex. hög trycks tvätt. HF-D är beständig 
mot kemi kalier, UV-ljus, väder lek och tem pera tur beständig upp till 
+265°C. HF-D kan användas inom- och utom hus på golv och vägg.

 • Materialåtgång: Ca 3,1 m/patron (vid fogar 10x10 mm)
 • Öppentid: 10 min
 • Uthärdning: 2 mm/24 tim
 • Antal färger: 1 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 20 tuber/kartong, 310 ml/tub

Sopro Sanitärsilikon
Sanitärsilikon är ett ättiksyrehärdande silikon till sanitära ut rymmen 
och en elastisk fyllning av anslutnings-, delnings- och rörelse fogar. 
Sanitär sili konen inne håller fungi cider som motverkar mögel till växt. 
Efter ut härd ningen är silikon tätningen elastisk och be stän dig mot 
väder leks skiftningar, åldring och UV-strålar. Sanitär silikonen kan 
användas under vatten, inom- och utomhus på golv och vägg.

 • Materialåtgång: Ca 3,1 m/patron (vid fogar 10x10 mm)
 • Öppentid: 10 min
 • Uthärdning: 2 mm/24 tim 
 • Antal färger: 26 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 12 tuber/kartong, 310 ml/tub

 produktinfo – FOGMASSA
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SoproDur® HF-S
SoproDur® HF-S, är ett självutjämnande golvspackel för fram ställ-
ning av släta och jämna ytor. T.ex. i utrymmen där det är tung 
belast ning eller finns till skjutande fukt som t.ex. i verk städer, 
fabriks lokaler, lager utrymmen, garage, källare med till skjutande 
fukt, etc. HF-S kan användas inom- och utomhus. Obs! Utomhus 
skall spackelskiktet alltid täckas med Sopro DSF 623 och plattor.

Karaktär: Självutjämnande, lättflytande.

 • Materialåtgång: 1,7 kg/m² och mm
 • Öppentid: 30–40 min
 • Lagtjocklek: 4–40 mm 
 • Gångbar: 2–3 tim 
 • Plattsättningsbar: 12 tim 
 • Förpackning: 25 kg

Sopro RS 462
RS 462 är ett cementbaserat snabbhärdande hand spackel som 
används till spackling av porer, luftblåsor och sprickor och för glätt-
ning samt repara tion av golv-, vägg- och takytor. RS 462 är väder- 
och temperatur beständigt vilket lämpar sig för fram ställning av 
jämna och släta under lag vid efter följande lägg ning av keramiska 
plattor och övriga beläggningar av alla de slag. Kan användas till 
plan spacklingar och fall spackling i t.ex. duschar och våt utrymmen. 
RS 462 kan användas inom- och utomhus. Obs! Kan inte användas 
som ytskikt, slitskikt.

Karaktär: Smidig, plastig.

 • Materialåtgång: 1,2 kg/m2 och mm
 • Öppentid: 30 minuter 
 • Lagtjocklek: 1–10 mm 
 • Belastningsbar: 6 tim
 • Plattsättningsbar: 2–3 tim
 • Förpackning: 25 kg 

Sopro FS 15 plus
FS 15 plus är en plastförstärkt själv ut jämnande avjämnings massa 
för fram ställning av släta och jämna golvytor i bostads miljö och 
offent lig miljö och för efter följande yt belägg ning av alla slags golv-
belägg ningar. T.ex. keramik och plattor, natur sten, hel täckande 
mattor, parkett, laminat, linoleum och PVC. FS 15 plus kan användas 
till värme golv och kan endast användas inomhus.

Karaktär: Självutjämnande, lättflytande.

 • Materialåtgång: 1,6 kg/m² och mm
 • Öppentid: 30–40 min
 • Lagtjocklek: 2–40 mm 
 • Gångbar: Ca 3 tim 
 • Plattsättningsbar: Ca 3 tim
 • Förpackning: 25 kg

produktinfo – SPACKEL
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Sopro AMT 468
Sopro AMT 468 är ett reparationsspackel som innehåller trass-
cement för både tjocka och tunna lag ningar på golv, vägg och tak. 
AMT 468 kan användas mellan 2–30 mm i en arbets om gång och 
är därför mycket lämplig för fallspacklingar på altaner, balkonger, 
terasser och till bättringar och lagningar i pooler och bassänger. 
AMT 468 kan användas utom hus och inomhus.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: 1,5 kg/m2 och mm
 • Öppentid: 45 minuter
 • Lagtjocklek: 2–30 mm
 • Belastningsbar: 6 timmar
 • Plattsättningsbar: 12 timmar
 • Förpackning: 25 kg

Sopro Rapidur® M5
Sopro Rapidur® M5 är en snabbhärdande rotbetong som används 
till fram ställ ning av betong golv till både fast- och flytande kon-
struk tion. Den snabba härd ningen möjlig gör att be tongen kan 
be lastas tidigt, idealisk vid re no ve ringar av t.ex. bad rums golv. 
Rapidur® M5 kan användas inom- och utom hus samt till värmegolv.

Karaktär: Jordfuktig, fast.

 • Materialåtgång: 18–20 kg/m2 och cm 
 • Öppentid: 40–60 minuter 
 • Gångbar: 12 timmar 
 • Plattsättningsbar: 24 timmar i fast konstruktion
 • Förpackning: 25 kg

produktinfo – SPACKEL
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Sopro GR 701
Sopro GR 701 är ett koncentrerat rengörings medel som kan spädas 
ut med vatten. Används till grundlig ren göring som t.ex. att av lägsna 
olja, fett, vax, m.m. – all typ av smuts på golv- och väggytor, i såväl 
bostads miljö som offentlig miljö. GR 701 kan användas på keramik, 
natur sten och liknande och för av tvättning vid platt sättning av 
keramik på keramik. GR 701 kan användas inom- och utomhus.
 
Karaktär: Klar, lite gulaktig.
Verktyg: svamp, rotborste eller skurblock.

 • Materialåtgång: Utspädd 20g/m²
 • Materialåtgång: Outspädd 100g/m²
 • Förpackning: 1 l, 5 l

Sopro Racofix 818
Racofix 818 är ett vattenbeständigt enkomponents monterings lim 
för vatten tät lim ning av skarvar, tätning av hål till Sopro AEB tät-
skikts duk samt för lim ning av Sopro AEB 641 tät band, Sopro AEB 
642/643 inner- och ytter hörns man schetter, Sopro AEB 644 rör man-
schett och golv brunns manschett.

Karaktär: Smidig konsistens.

 • Materialåtgång: 100–150 ml/m2 beroende på applikation
 • Öppentid: 20 minuter 
 • Uthärdning: 2–3 mm / 24 tim 
 • Färg: Vit
 • Förpackning: 12 tuber/kartong, 310 ml/tub 

Sopro FUF
Sopro FUF används för en homogen infärgning av gamla, miss-
färgade och smutsiga cementbaserade fogar, både inomhus och 
utomhus. Endast till glaserade kakel/klinker – färgen är inte lämplig 
för underlag som är permanent under vatten (t.ex. simbassänger).

Karaktär: Flytande.

 • Materialåtgång: Ca 20 m2 (150x150x3 mm)
 • Belastningsbar med vatten: Ca 24 tim
 • Gångbar: 24 tim
 • Antal färger: 24 st (se färgschema sid 35)
 • Förpackning: 300 ml

övrigt
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Sopro TEB 664
Sopro TEB 664 är en stegljudsmatta av gummi granulat som endast 
är 3 mm tunn och som steg ljuds dämpar upp till 17 dB. TEB 664 kan 
användas under de flesta typer av yt material som t.ex. keramik 
(ej mindre än 10x10 cm), natur sten, parkett, laminat och PVC-
mattor. Steg ljuds mattan kan an vändas på under lag av betong, 
spacklade ytor och lik nande samt ovan på in spacklade/in gjutna golv 
med golv värme. Obs! Steg ljuds mattan skall ej läggas i våt utrymmen 
eller utomhus.

Färg: Flerfärgad.

 • Tjocklek: 3 mm
 • Stegljudsdämpar: Upp till 17 dB
 • Vikt: Ca 3,1 kg/m2

 • Förpackning: Rulle á 10 m x 1 m

Sopro BIR 711
Sopro BIR 711 är ett lösningsmedelsfritt, låg alkaliskt ren görings-
medel med inten siv, uni ver sell effekt, hög  smuts lösnings- och 
smuts av lägsnings för måga samt an genäm doft och bra an vändnings-
egen skaper. För alla slags smuts av lagringar på kakel, natur- och 
konst sten, glas, ädel stål, eloxerade ytor, alu minium, plast material 
och målade ytor. Särskilt lämplig till användning med Sopro FUF.

Karaktär: Gulaktig, tunnflytande.

 • Verktyg: Svamp, rotborste eller skurblock
 • Materialåtgång: Ca 20m2 beroende på underlag
 • Förpackning: 1l

övrigt
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Användningsområden
För sättning och läggning av kakel, 
klinker, granit keramik, mosaik, och 
miss färgnings resistent natursten.

Egenskaper:
• Smidig och lättarbetad
• Golv och vägg
• Inomhus och utomhus
• Värmegolv
• God hängförmåga
• Mycket dryg

Sopro´s No.1 ingår 
som en del i flera 
kompletta fäst- 
och fogsystem.

Sopro ś No.1
FÄSTMASSA för all typ av keramik
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En värld full av möjligheter!
Välkommen in i vår animerade stad! I Sopro City kan du titta närmare på våra 
unika och genom tänkta konstruktioner steg-för-steg för fäst och fog i alla typer 
av utrymmen. I Sopro City visar vi systemens uppbyggnad i olika steg. Vill du veta 
mer finns detal jerade beskrivningar av varje produkt. Köket, poolen, gallerian, 
storköket eller balkongen? Vi har kunskapen, metoderna och produkterna!

System – pool
Det här är ett system när det ställs mycket höga krav på tät-
skikt, fäst- och fog material. Här krävs det en nog grann under-
lags bedömning innan arbetet påbörjas. Kontakta oss!

System – offentliga golv
Ett system för riktigt hårt slitage. Speciellt fram taget för 
kera miska plattor i exempel vis köp centra, butiker, skolor och 
restauranger.

System – storkök
Ett tätsystem för miljöer med hög belast ning på allt från kera mik 
till fog massa. Vanliga pröv ningar kan vara disk rum, stek bord, 
varma oljor och hög trycks avspol ning av golv och väggar.

En virtuell stad med genom- 
tänkta system för fäst och fog

Exempel på system från Sopro City

Besök Sopro City!
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Vid användning med fyrkantig tandspackel:

Materialåtgång
Nedanstående materialåtgångstabell avser torrpulver/m2 och är att se som en fingervisning. 
Beroende på vinkeln på tandspackeln och slitage kan variationer förekomma.

Tandning
4x4x4 mm

Tandning
6x6x6 mm

Tandning
8x8x8 mm

Tandning
10x10x10 mm

Sopro MG-Flex 
669

0,9 kg/m2 1,4 kg/m2 1,8 kg/m2 2,3 kg/m2

Sopro´s No.1 1,0 kg/m2 1,5 kg/m2 2,0 kg/m2 2,5 kg/m2

Sopro SC 808 1,1 kg/m2 1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,8 kg/m2

Sopro FF 450 1,1 kg/m2 1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,8 kg/m2

Sopro´s No.1 Vit 1,1 kg/m2 1,7 kg/m2 2,2 kg/m2 2,8 kg/m2

Sopro VF 419 1,2 kg/m2 1,8 kg/m2 2,4 kg/m2 3,0 kg/m2

Sopro’s No.1, 
Snabb

1,3 kg/m2 2,0 kg/m2 2,6 kg/m2 3,3 kg/m2

SoproDur® HF-K 1,4 kg/m2 2,1 kg/m2 2,8 kg/m2 3,5 kg/m2

Sopro MEG 666 
S2 turbo

1,5 kg/m2 2,3 kg/m2 3,0 kg/m2 3,8 kg/m2

Sopro PUK 503 1,5 kg/m2 2,3 kg/m2 3,0 kg/m2 3,8 kg/m2

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

LATHUND fästmassa
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OBS! Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Färgschema för fogar
Nedanstående färgschema redovisar det kompletta sortimentet av fogfärger. 
Kontrollera med din återförsäljare vilka fogmassor och fogfärger som lagerförs.
En del produkter och färger är beställningsvaror.

FÄRGSCHEMA – fogarLATHUND fästmassa



nk
el

.s
e




