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* I jämförelse med Sopros cementbaserade
standard fogmassa avsedda för applikationer
i bostadsmiljö eller motsvarande.
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Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11 17 07-2 39 · Telefax +49 (0) 6 11 17 07-2 40
E-Mail international@sopro.com
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och belastningsbar
efter 12 timmar!

Färgnummer

vit10
ljusgrå16
silvergrå17
grå15
stengrå22
betonggrå14
sandgrå18
manhattan
77
jasmin28
ljusbeige29
beige
32
jurabeige
33
pergamon27
bahamabeige34
brun52
balibrun59
anthracit66
svart90

Den nya generationens fogmassa:

Blandnings
förhållande

För fogning av alla typer av keramiska plattor, betongsten, natursten, glasmosaik och agglomeratplattor med
en fogbredd mellan 1 – 10mm. Även lämplig för fogning
av tunna plattor ≤ 4mm. Glittereffekt genom blandning
med Sopro guld eller silverglitter. Mycket lämplig för
golv med golvvärme samt golv- och väggytor i kök,
dusch- och våtutrymmen, hårt smutsbelastade miljöer,
simhallar och lokaler för livsmedelstillverkning.
2,4   –   2,6 l vatten till 10 kg Sopro DF 10®
1,2  –   1,3 l vatten till 5 kg Sopro DF 10®
0,24 – 0,26 l vatten till 1 kg Sopro DF 10®
Tillsats med Sopro glitter:
2,6 – 2,8 l vatten till 10 kg Sopro DF 10®
med max 4 påsar (a 100 gr) Sopro guld eller silverglitter
1,3 – 1,4 l vatten till 5 kg Sopro DF 10®
med max 2 påsar (a 100 gr) Sopro guld eller silverglitter
0,26 – 0,28 l vatten till 1 kg Sopro DF 10®
med max 40 gr Sopro guld eller silverglitter.

Bearbetningstid

30 – 40 minuter. Fogmassa som börjat härda får inte
blandas upp igen, varken med vatten eller pulver.

Gångbar

efter ca 2 timmar

Belastningsbar

efter ca 12 timmar

Bearbetnings
temperatur

kan bearbetas mellan +5 °C upp till max 25 °C

Fogbredd

1 – 10 mm

Åtgång

ca 1,9 kg/m² vid plattformat 115 × 240 mm
med ca 10 mm fogbredd.
0,7 – 1,0 kg/m² vid plattformat 300 × 300 eller
400 × 400 mm med ca 10 mm fogbredd.

Lagring

ca 12 månader i obruten orginalförpackning
på pall i torr miljö.

Förpackning

i hinkar med storlek 10 kg, 5 kg och 1 kg.
Glitter 100 gr/påse, 10 stycken påsar i en kartong

“Idealisk för fogning
av granitkeramik och
natursten“

“För fogbredder
1 – 10 mm“

“Resistent mot mögel
och andra mikro
organismer“
“Vatten- och
smutsavvisande“

* I jämförelse med Sopros
cementbaserade standard
fogmassa avsedda för
applikationer i bostadsmiljö
eller motsvarande.

“Kan förädlas med
glitter i guld och
silver“

“Hög hållfasthet,
mot granitkeramik“

Sopro DF 10 flexibel
designfogmassa.
®

Hygienisk och
hållbart utseende
l Homogen färg och fri från kalkutfäll
ningar tack vare OPZ®-teknologi
l Lätt underhåll på grund av vattenoch smutsavvisande egenskaper
l Ökat skydd även mot sura rengörings
medel*
l Större skydd mot mögelpåväxt
och andra mikroorganismer
l Gångbar efter ca 2 timmar och belast
ningsbar efter endast ca 12 timmar
l För alla typer av keramiska plattor samt
natursten. Speciellt lämplig för naturs
ten som är känslig för missfärgning tack
vare sin höga kapacitet att binda vatt
net kristalliniskt
l För fogbredder 1 – 10 mm
l Hög avnötningsresistens (CG2 WA)
l För inom- och utomhusbruk

Sopro Glitter i guld och
silver för extra designeffekt!
* i jämförelse med Sopros övriga cementbaserade fogmassor vid normal applicering och
användning.

Sopro DF 10®
Ordernummer

Sopro DF 10® + Sopro Glitter guld
Färgnummer

Ordernummer

Sopro DF 10® + Sopro Glitter silver
Färgnummer

Ordernummer

Färgnummer

1050 vit10

1050 vit10

1050 vit10

1051 ljusgrå16

1051 ljusgrå16

1051 ljusgrå16

1052 silvergrå17

1052 silvergrå17

1052 silvergrå17

1053 grå15

1053 grå15

1053 grå15

1062 stengrå22

1062 stengrå22

1062 stengrå22

1054 betonggrå14

1054 betonggrå14

1054 betonggrå14

1055 sandgrå18

1055 sandgrå18

1055 sandgrå18

1069 manhattan

1069 manhattan

1069 manhattan

77

77

77

1056 jasmin28

1056 jasmin28

1056 jasmin28

1063 ljusbeige29

1063 ljusbeige29

1063 ljusbeige29

1057 beige

32

1057 beige

32

1057 beige

32

1064 jurabeige

33

1064 jurabeige

33

1064 jurabeige

33

1058 pergamon27

1058 pergamon27

1058 pergamon27

1065 bahamabeige34

1065 bahamabeige34

1065 bahamabeige34

1066 brun52

1066 brun52

1066 brun52

1059 balibrun59

1059 balibrun59

1059 balibrun59

1060 anthracit66

1060 anthracit66

1060 anthracit66

1061 svart90

1061 svart90

1061 svart90

1019 Glitter guld

1020 Glitter silver

Av tekniska anledningar kan dessa kulörprover skilja sig marginellt från kulören i
produktion.

