
 

Obj. č. 
714 

Sopro FS 714 
Fleckstopp 

 
Speciální bezbarvá impregnace odpuzující vodu, oleje a tuky pro všechny 
neglazované keramické obkladačky, cihelné režné obklady, klinkry, štípané 
desky a desky z přírodního i umělého kamene.  
 
§ odpuzuje oleje, mazadla a vodu  
§ do interiéru i exteriéru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití 

Ochrana před skvrnami. Pro na skvrny náchylné obklady a dlažby z nasákavých a tím na znečištění 
citlivých hrubých keramických obkladů a dlažeb (Cotto, Klinkry, atd.), přírodního kamene jako mramor, 
vápenec a žula. Pro kuchyně, koupelny obývací pokoje, schodiště, parapety, kuchyňské pracovní desky 
a jiné povrchy náchylné na znečištění. Pro možnost snadnějšího čištění po spárování je vhodné nanést 
několik dní před spárováním tenčí vrstvu prostředku Fleckstopp. 

                    Barva bezbarvá 

Hustota cca 0,78 g/cm³ 

Bod vzplanutí > 23°C 

Obsažené látky Silikonové pryskyřice, iso-parafíny, technický benzín. 

                Spotřeba cca. 20 – 30 m²/ litr podle nasákavosti podkladu. 

Skladování V chladu, suchu, v uzavřených obalech. 

Skladovatelnost V originálních uzavřených obalech až cca 2 roky. Načaté obaly pokud možno průběžně zpracovávat.  

Forma dodávky Láhev 1 litr (4 kusy v kartonu) 
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Vlastnosti 

 

Kapilární nasákavost podkladu je natolik redukována, že vsakování vody, olejů a mazadel je 
prakticky vyloučeno. Při jednonásobném nanesení zůstává propustnost pro vodní páry a tím i 
možnost vysychání podkladu zachována. Bezpečnost proti uklouznutí není vůbec nebo jen 
nepatrně ovlivněna. Vzhled není vůbec nebo jen velmi nepatrně změněn (u některých materiálů 
může dojít k malému ztmavnutí). 
- odpuzuje vodu, olej a mazadla  

- vzhled povrchu se použitím prostředku nemění 

- není zdraví nebezpečný 

- do interiéru i exteriéru  

  

Zpracování 

Před započetím práce provést zkušební vzorek. Podklad musí být čistý a dobře vyschlý. Nově 
provedené obklady a dlažby nutno nechat až 3 měsíce vyzrát, povrchy po čištění v interiéru min 2 dny, 
v exteriéru 4 až 6 dnů nechat vyschnout. Zbytky cementového mléka, silikonu, vosku a jiné před aplikací 
odstranit. Optimální teplota pro nanášení je mezi 5 - 25°C. Podlahové topení maximálně ztlumit. 
Nenanášet při intenzívním slunečním svitu. Sopro Fleckstopp nanášet čistým vlákna nepouštějícím 
hadrem, štětcem nebo mopem a nechat vsáknout  

Doba schnutí Podlahové dlažby jsou pochozí po 2 hod. Úplné vyschnutí obsažených rozpouštědel po 24 hod. Plná 
funkčnost impregnace nastává po 24 - 48 hod. 

Upozornění 

Zabránit tvorbě šmouh. Tekutý produkt se musí do povrchu dobře vsáknout, nesmí uschnout na 
povrchu. Přebytečný nátěr suchým hadrem beze zbytku odstranit (pokud jsou již vidět zaschlá místa 
hadr lehce navlhčit). Nenechat žádný přebytek zaschnout na povrchu (nelze ho již odstranit). Sopro 
Fleckstopp lze nanášet pouze na nasákavé a plně vyschlé podklady. Sklo, keramiku na ředila citlivé 
povrchy jako např. laky, dřevo, atd. nutno chránit před potřísněním. Ošetřené plochy nesmí být 
následující 2-3 dny smáčeny vodou. Vodoodpudivost se plně vyvine po 24 - 48 hod. Prostředek působí 
až 5 let, doporučuje se však podle užitného zatížení a druhu čištění cca 1x ročně aplikaci opakovat, aby 
se účinnost nesnižovala. Po generálním čištění silnými čistidly se musí provést nová aplikace. 

        Likvidace zbytků a     
         prázdných obalů   

 
Obsahuje organická rozpouštědla (žádná CKW). WGK 2 podle VwVws z 17.5.99. Nevylévat do 
kanalizace. Tekutý výrobek likvidovat přes likvidátora nebezpečného odpadu.  AVV –odpadový klíč 
070 104. Suchý, prázdný obal z bílého plechu možno likvidovat přes sběrné suroviny. 
 

       Upozornění pro Vaši  
             bezpečnost 

Označení podle GefstoffV, symbol nebezpečnosti: Xn Zdraví škodlivý, N Nebezpečný pro životní 
prostředí 
R-věty: 
R 10 Hořlavý 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 

R 67 výpary mohou způsobit ospalost a omámenost  

S-věty: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 23 Nevdechujte páry 

S 24 Zamezte styku s kůží 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. 
VbF A II 

ADR/GGVSE: UN 1993 

 
 
 

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke 
konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický 
poradenský servis. Nejnovější verzi tohoto technického listu najdete na www.sopro.cz  

            Aktualizace: 15.05.2008 
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