
  

 
 
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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 Koud verwerkbare primer zonder solventen. 

 

 

  

 Wordt gebruikt als hechtlaag om een goede hechting van gelaste bitumineuze 

membranen te verzekeren. 

 

 

  

Bitumen emulsie 

 

 

  

Droogrest (%) (indicatieve waarde) 42 

Volumemassa bij 25°C (kg/m3) 

(indicatieve waarde) 
1005 

Droogtijd (indicatieve waarde) 

+/- 3 u, afhankelijk van de 

temperatuur en de relatieve 

vochtigheid 

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

Vlampunt (°C) Niet ontvlambaar 
 

  

Bussen van 5 en 25 l. 

12 maanden houdbaar in originele gesloten verpakking. Vorstvrij en beschut 

tegen de de zon opslaan bij een temperatuur tussen + 5°C en 35 °C. 

 

 

  

Het product goed homogeniseren voor gebruik. Het gereedschap dient zuiver 

te zijn en vrij van resten van solventen, daar deze de emulsie zouden kunnen 

breken. Aanbrengen met borstel, roller of rubberen trekker op een schone en 

droge ondergrond in beton, hout, ontvet metaal enz, ontdaan van alle losse 

delen. Zeer droge ondergronden dienen voorafgaandelijk bevochtigd te 

worden met water. Het product niet aanbrengen bij regenweer. Volledig laten 

drogen alvorens het waterdichtingsmembraan aan te brengen. Verwerken bij 

een ondergrondstemperatuur boven + 5°C. 
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Vers product: water 

Droog product: White spirit 

 

  

Aquadere is een onontvlambaar product. Niet inslikken. Resten niet in de 

gootsteen uitgieten. De aanwijzingen op de verpakking raadplegen. Voor 

meer gegevens: zie het 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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Bijzondere 

aanwijzingen 

ISO 9001 


