
Värikartta 2023

Sopro saumalaastien ja silikonien sävyt

www.sopro.com

Korkealuokkaiset rakennuskemikaalit



Värikartta: Sopro DF10 ja Sopro Sanitary Silicone
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Sopro DF 10® joustava design-laattalaasti

• Sementtipohjainen, joustava, nopeasti kovettuva ja käyttöä  
kestävä saumalaasti

• Sauman leveys 1–10 mm
• Kalkkikerrosta muodostamaton ja tasaisen kirkas väri OPZ®-tekno-

logian ansiosta
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Helppo puhdistaa, koska vettä ja likaa hylkivä
• Parannettu suoja homesuoja
• Pakkauskoot 10 kg, 5kg ja 1 kg

Sopro Sanitary Silicone - SSI

• Joustava, laadukas silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen  
tiivistämiseen ja täyttämiseen pesutiloissa, asunnoissa, julkisissa 
tiloissa ja uima-altaissa 

• Sisä- ja ulkokäyttöön –s ään, ikääntymisen ja UV-kestävä
• GEV:in EMICODE: EC1PLUS erittäin vähäpäästoinen
• Pakkauskoko 310ml
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Värikartta: Sopro DFX epoksihartsipohjainen design-saumalaasti

• Sauman leveys 1–10mm
• Helppo työstää, kaksikomponenttinen epoksilaasti
• Kestää kemikaali- ja mekaanista kuormitusta
• Sopii keraamisten laattojen ja mosaiikin kiinnitykseen 

– kaikentyyppisille keraamisille laatoille, luonnonkiville, 
lasimosaiikille

• Asuntorakentamiseen, julkisiin tiloihin, märkätiloihin ja 
uima-altaisiin, parvekkeille ja terasseille sekä teollisuuteen

• Seinät, lattiat ulkona ja sisällä
• Suuri valikoima sävyjä, toistaa hyvin saumaväriä
• Helppo valmistella, saumata ja pestä.
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Pakkauskoot 5kg, 3kg

Sopro DFX uuden sukupolven epoksisaumalaasti

Sopro sauma-aineglitterit

Sopro sauma-aineglitter

• Metallin värinen glitterihiutale sävyissä kulta, hopea ja 
kupari

• Voidaan käyttää yhdessä Sopron DF10, Sopro DFX 
Designer epoksilaastin, Titec+ ja FL plus saumalaastien 
kanssa

• Pakkauskoko 100g 



Värikartta: Sopro Titec+
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Sopro Titec+ saumalaasti

• Sementtipohjainen, kirkasvärinen, vahva ja nopeasti kovettuva 
saumalaasti

• Sauman leveys 1–10 mm
• Kalkkikerroksen muodostumista estävä koostumus ja tasaisen 

kirkas väri OPZ® -teknologian ansiosta
• Sementtipohjainen, vahva ja nopeasti kovettuva saumalaasti
• Korkean rasituksen kohteisiin, kuten kylpylä- ja suihkutilat, uima-

hallit, juomavesisäiliöt, teolliset ja kaupalliset rakennukset
• Korkea paineen kestävyys ja kulutuskestävyys tavanomaisessa 

työskentelyssä Mikrodur® -mikrosementin ansiosta
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Pakkauskoot 15gh säkkiä, 5kg ämpäri
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Värikartta: Sopro Marble Silicone

Sopro Marble Silicone - MSI

• Elastinen, oksiimivapaa silikoni luonnonkivilaatoitusten kulmiin ja 
liikuntasaumoihin

• Sisä- ja ulkokäyttöön, soveltuu kaikille luonnonkiville
• Hyvä tartunta, ei imeydy tai värjää huokoisia kiviä
• Ei vaadi silikonipohjusteita
• Pakkauskoko 310ml



Värikartta: Sopro FL plus - joustava saumalaasti plus 2–20 mm
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Sopro FL plus - joustava saumalaasti plus 2–20 mm

• Sementtipohjainen, joustava, nopeasti kovettuva ja käyttöä kestä-
vä sekä pakkasenkestävä saumalaasti

• Sauman leveys 2–20 mm
• Sisä- ja ulkokäyttöön, seinä- ja lattiapinnoille
• Kalkkikerroksen muodostumista estävä koostumus ja tasaisen 

kirkas väri OPZ® -teknologian ansiosta
• Erityisen hyvät saumaus- ja pesuominaisuudet
• Helppo puhdistaa, koska vettä ja likaa hylkivä
• Suojaa saumoja homeelta ja mikro-organismeilta
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Säkki 15 kg, pussi 5 kg
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