
  

 
 
SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de 
samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de 
voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 
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 Sneldrogende primer op basis van bitumen en vluchtige solventen. 

 

 

  

 Wordt gebruikt als hechtlaag om een goede hechting van bitumineuze 

producten te verzekeren. 

 

 

  

Bitumen en vluchtige solventen 

 

 

  

Droogrest (%) (indicatieve waarde) >40 

Volumemassa bij 25°C (kg/m3) 

(indicatieve waarde) 
940 

Droogtijd (indicatieve waarde) 

+/- 30 min., afhankelijk van de 

temperatuur en de relatieve 

vochtigheid 

Verbruik (l/m²) (indicatieve waarde) +/- 0,25 

Vlampunt (°C) + 35 
 

  

Bussen van 5 l en 25 l.  Houdbaarheid 12 maanden in originele verpakking.  

Vorstvrij opslaan bij een temperatuur van + 0°C, beschut tegen de zon. 

 

 

  

Wordt aangebracht met de verfrol of wisser op een zuivere en droge 

ondergrond, ontdaan van alle losse delen. Volledig laten drogen alvorens het 

waterdichtingsmembraan aan te brengen.  Verwerken bij een 

ondergrondstemperatuur boven + 5°C. 

 

SOPRADERE QUICK 
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Nat product : White spirit 

  

Sopradere Quick is een licht ontvlambaar oplosmiddelhoudend product. 

Tijdens verwerking onstekingsbronnen verwijderd houden, niet gebruiken in 

gesloten ruimte. De bussen minstens 10 m van een open vlam verwijderd 

houden, zelfs in gesloten vorm. De verpakking in geen geval doorboren. 

Dampen niet inademen. Niet roken tijdens de verwerking. Contact met huid 

en ogen vermijden. De verpakkingen bewaren in goed geventileerde ruimten 

en beschut tegen de zon. De aanwijzingen op de verpakking raadplegen. Voor 

meer gegevens: zie veiligheidsinformatieblad en de algemene 

veiligheidsvoorschriften. 

  

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn 

producten. 

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO 

9001:2008. 
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