
 

       Obj.č.                      
   719 

Sopro FFP 719 
Feinsteinzeug-Fleckstopp 
 
Speciální, vodu a olej odpuzující siloxanová impregnace pro jemnou slinutou 
keramiku. 
 
§ k přímému použití 
§ zvlášť vhodná pro slabě nasákavé povrchy 
§ usnadňuje údržbu, netvoří lesk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití Preventivní prostředek pro usnadnění čištění slabě nasákavých povrchů, např. jemné slinuté keramiky. 
Doporučuje se obzvláště pro silně zatížené leštěné povrchy. Spáry mohou být také ošetřeny. 

Barva bezbarvá 

Hustota 0,8 g/cm3  

Obsažené látky siloxany, polymery, uhlovodíky 

Spotřeba cca 20 – 30 m2 z litru podle nasákavosti  

Skladovatelnost V originálním uzavřeném obalu cca 2 roky. Nespotřebované množství v otevřeném obalu průběžně 
zpracovat. 

Balení láhev 1 lit (4 ks v kartonu) 



 

Sopro CZ s.r.o., Pod Višňovkou 31/A1, 140 00 Praha 4 – Krč 
tel. 234 036 203, mobil 775 590 292, fax. 234 036 200 

www.soprocz.cz, E-mail: info@soprocz.cz 

 

Vlastnosti 

- pro přímé použití 

- usnadňuje údržbu 

- netvoří lesk 

- se speciálními olej a tuky odpuzujícími látkami 

- plná účinnost impregnace po 24 – 48 hod 

- propustnost pro vodní páry zůstává zachována 

- obsahuje ředidla 

- kluzkost podlahy není ovlivněna 

Zpracování 

Před započetím práce nutno provést zkušební vzorek. Dlažba musí být před aplikací suchá, čistá, bez 
skvrn. Zbytky cementového mléka nebo jiné nečistoty musí být odstraněny. Sopro FFP 719 se nanáší 
hadrem, mopem nebo štětcem rovnoměrně v tenké vrstvě a nechá se působit. Pracuje se po úsecích. 
Přebytek tekutiny se po 15 – 30 min setře gumovou stěrkou nebo hadrem. Na povrchu nesmí být 
viditelný žádný zbytek výrobku. Pracovní náčiní čistit ředidlem. Teplota zpracování 5 – 25°C, podlahové 
vytápění ztlumit. Neaplikovat za silného slunečního osvitu.  

Upozornění 

Při nanášení se nesmí tvořit šmouhy, tekutina se musí do povrchu vsáknout a nesmí zaschnout na 
povrchu. Eventuelní přebytky se musí setřít, pokud výrobek již zaschl musí se opět novým přidáním 
provlhčit a pak setřít. Na povrchu nesmí zaschnout žádný zbytek, protože se nedá odstranit. 

Impregnaci lze nanášet pouze na suché a nasákavé podklady. Sklo, keramika a materiály citlivé na 
ředidla (laky, dřevo, atd.) se musí ochránit zakrytím. 

Doba schnutí  Plná působnost impregnace nastává po 24 – 48 hod, během této doby chránit povrch před vlhkostí. 

Likvidace zbytků a prázdných 
obalů 

Obsahuje organická rozpouštědla( žádný CKW). WGK2 podle VwVwS ze dne 17.5.99. Nesmí být 
vyléváno do kanalizace, tekutý produkt musí být likvidován jako nebezpečný odpad. AVV klíč 070 104. 
Čisté nádoby bez zbytků mohou být likvidovány přes sběrné suroviny.  

Pokyny pro Vaši bezpečnost 

Přiřazené symboly nebezpečnosti: Xn Zdraví nebezpečný, N Nebezpečný pro životní prostředí  

Přiřazené 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 únavu a spavost   

Přiřazené 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. 

 

Po odpaření rozpouštědel zdravotně nezávadný. Při zpracování a po skončení prací dobře větrat.  
Nezpracovávat v prostorách s volně loženými nebo slabě zabalenými potravinami.  
Klasifikace podle VbF: A II 
 
ADR/GGVSE označení: 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. 
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