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Sopro FS 714 
Fleckstopp

Impregnat przeciw plamom
Niewidoczny, zabezpieczający przed powstawaniem plam z olejów, tłuszczów i wody, 
specjalny preparat do impregnowania wszystkich nieszkliwionych płytek ceramicz-
nych, płytek ceglanych, klinkieru, płyt łupanych, płytek kamionkowych, a także ka-
mieni naturalnych i sztucznych.

■   Długotrwała ochrona przed tworzeniem się plam
■   Zabezpiecza przed plamami z olejów, tłuszczów, wody
■   W pomieszczeniach i na zewnątrz 

Zastosowanie

Impregnat Sopro FS 714 zabezpiecza przed plamami okładziny ścienne i podłogowe wytworzone z chłonnych, a 
więc wrażliwych na powstawanie plam płytek ceramicznych (Cotto, klinkier itp.)oraz kamieni naturalnych jak mar-
mur, wapień i granit. 

Do stosowania w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach mieszkalnych, na klatkach schodowych, blatach stoło-
wych, parapetach, roboczych blatach kuchennych i na innych zagrożonych poplamieniem powierzchniach. 

Dla łatwiejszego czyszczenia zaspoinowanej powierzchni, na kilka dni przed fugowaniem można nanieść impregnat 
cienką warstwą.

Kolor Bezbarwny

Gęstość Ok. 0,78 g/cm3 

Składniki Żywice silikonowe, polimery, benzyna lakowa

Zużycie 20 - 30 m2 / litr  w zależności od chłonności podłoża

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 3 lata od daty produkcji. Napo-
częte opakowanie niezwłocznie zużyć.

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Systemy chemii budowlanej

www.sopro.pl



Właściwości
Impregnat przeciw plamom Sopro FS 714 wypełnia kapilary chłonnego podłoża tak, że w znacznym stopniu zosta-
je zmniejszone przenikanie wody, tłuszczów i olejów. Przy jednokrotnie nałożonej warstwie przepuszczalność pary 
wodnej zostaje zachowana, tak więc w dużej mierze jest utrzymana zdolność do osuszania materiałów budowlanych. 
Nie wywiera wcale lub prawie wcale wpływu na poślizg okładziny. Wygląd okładziny nie zmienia się wcale lub prawie 
wcale (w przypadku niektórych podłoży możliwe jest przyciemnienie barwy) 
Preparat:
   -  chroni przed olejami, tłuszczami, wodą
   -  nie zmienia wyglądu zaimpregnowanej powierzchni 
   -  jest nieszkodliwy pod względem zdrowotnym 
   -  do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sposób użycia 
Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w miejscu niewidocznym. Zabezpieczane podłoża muszą być czyste i 
dobrze wysuszone. W przypadku nowo ułożonych powierzchni okres oczekiwania na możliwość zastosowania im-
pregnatu wynosi do 3 miesięcy, po czyszczeniu okładzin w pomieszczeniach co najmniej 2 dni, po czyszczeniu okła-
dzin na zewnątrz 4-6 dni. Przed nałożeniem preparatu usunąć resztki cementu, silikonu, wosku itp. Temperatura 
obrabianej powierzchni powinna wynieść między 5 oC a 25 oC, ogrzewanie podłogowe ewentualnie ograniczyć. 
Nie stosować przy silnym promieniowaniu słonecznym. Impregnat Sopro FS 714 nanieść przy pomocy czystej, nie 
strzępiącej się szmatki, pędzla lub mopa do zmywania i pozostawić do wsiąknięcia.

Czas schnięcia
Możliwość chodzenia okładziny podłogowe osiągają po 2 godzinach. Całkowite odparowanie zawartych w preparacie 
rozpuszczalników następuje po 24 godzinach. Pełną skuteczność impregnat Sopro FS 714 uzyskuje po 24-48 godzi-
nach.

Uwaga 
Unikać pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni. Płynny środek impregnujący musi wsiąknąć w obrabianą 
powierzchnię, nie powinien na niej wyschnąć. Ewentualnie nadmiar impregnatu całkowicie usunąć czystą szmatką (lub 
jeśli widoczne są już suche miejsca: szmatką lekko zwilżoną Sopro FS 714). Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na 
powierzchni zewnętrznej (nie uda się usunąć). Impregnat przeciw plamom Sopro FS 714 może być stosowany tylko na 
chłonne i całkowicie wysuszone podłoża. Szkło, ceramika, wrażliwe na działanie rozpuszczalników powierzchnie (wyroby 
lakierowane, drewno itp.) muszą być chronione  przed jego oddziaływaniem. Powierzchni i okładzin przez 2-3 dni nie 
traktować na mokro. Skuteczność ich ochrony przed olejami i wodą wytwarza się w ciągu 24-48 godzin. Utrzymuje się 
do 5 lat, jednak w zależności od stopnia zabrudzenia i sposobu czyszczenia zaleca się około 1 raz w roku powtórzenie 
procesu impregnacji, aby działanie zabezpieczające przed oddziaływaniem wody i olejów było w pełni zachowane. Po 
czyszczeniu kapitalnym, z użyciem silnie odtłuszczających i zawierających rozpuszczalniki preparatów, należy na nowo 
zaimpregnować powierzchnię.  

Składowanie 
odpadów 

Zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie należy wylewać preparatu do kanalizacji. Odpady produktu przekazać do 
uprawnionego odbiorcy odpadów. Suche, opróżnione opakowania z blachy ocynkowanej mogą być poddane recy-
klingowi.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 

Uwaga: opakowanie produktu musi być zaopatrzone w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci 

Znaki ostrzegawcze: Xn – produkt szkodliwy, N – niebezpieczny dla środowiska

Składniki niebezpieczne:  benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 

Zwroty zagrożenia: (zwroty R)
R 10  produkt łatwopalny 
R 51/53  działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 

środowisku wodnym 
R 65  działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R 66  powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry
R 67  pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy  

Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)
S 2  chronić przed dziećmi
S 23  nie wdychać par
S 24  unikać zanieczyszczenia skóry
S 26  zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 61  unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki 
S 62  w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie 

lub etykietę 
Inne napisy:  zawiera więcej niż 30% węglowodorów alifatycznych.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc 
do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania . Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o. www.sopro.pl
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 22
fax 0/22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Rybnik tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91
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