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SOPREMA TOT UW DIENST:

Voor bijkomende technische ondersteuning, 
contacteer  SOPREMA:

+32 (0)14 23 07 07
 info@soprema.be

U vindt meer informatie op 
www.soprema.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004, 
waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA 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.

ALSAN FLASHING 
QUADRO 
VLOEIBARE 
WATERDICHTING

EEN TOPMATERIAAL:

1. Topprestatieniveau: voldoet aan de geldende richtlijnen voor platte 
daken en aan de hoogste eisen binnen elke prestatieklasse 
+  W3: levensduur 25 jaar.
+  P4: belastbaarheidsgraad/ hoogste prestatieniveau voor speciale toepassingen
+  TL4: laagste oppervlaktetemperatuur -30° C
+  TH4: maximale oppervlaktetemperatuur 90° C
+  S1-S4: voor alle hellingen (van <5% tot >30%)

2. Flexibel: kan op de meeste onderlagen (uitgezonderd bezande of 
betalkte APP membranen) zonder primer gebruikt worden
+ Zonder primer te gebruiken op beton, hout, bitumen, PVC en metaaldaken
+  Combineer met de opgegeven primer voor FPO, TPO of FPP-dichtingen en  
 metalen zoals koper, zink, galva, ...
+  Beschikbaar in licht- en donkergrijs

3. Gebruiksvriendelijk: eenvoudig in gebruik en snel klaar 
+  Eencomponent systeem, klaar voor gebruik
+  Snel aan te brengen, geen droogtijd tussen de lagen. 
 1. Strijk het materiaal uit 2. Plaats het ALSAN fleece 165 P, nat in nat 
+  Het ALSAN fleece 165 P membraan is beschikbaar  
 in breedtes van 20/25/30/35 cm. 

4. Afdichtingsstroken voor connecties
+  Volledig waterdicht en duurzaam
+  Beloopbaar
+  Elastisch en bestand tegen veroudering
+  Bestand tegen UV-straling, alkaliën en weersinvloeden
+  Verbruik: 3 kg/m²

ALSAN Flashing Quadro wordt rechtstreeks zonder primer op beton, 
hout, bitumen, PVC en verschillende metaalsoorten aangebracht. Er 
kan gekozen worden tussen een licht- of donkergrijze tint in functie 
van de esthetiek van het dak. 

ALSAN Flashing Quadro beantwoordt aan de technische vereisten 
van de professionele normen (ETAG 005:2004).
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1. REINIGEN

Reinig het te bewerken oppervlak vooraleer ALSAN  Flashing Quadro aan te 

brengen

2. SCHUREN

Gebruik een haakse slijper of een aangepast werktuig om een metalen ondergrond 

zuiver te maken. Verwijder alle losse deeltjes met een borstel.

3. AFBAKENEN

Baken de zone die bewerkt moet worden af met beschermtape. Zorg ervoor 

dat hoeken en verticale kanten voldoende bedekt zijn.

4. PLAATSEN

Strijk gelijkmatig uit over de ondergrond. Gebruik voldoende ALSAN Flashing 

Quadro, zeker op hoeken en opstaande wanden (ongeveer 2 kg/m²). ALSAN 

Flashing Quadro wordt best van binnen naar buiten of van laag naar hoog geduwd. 

5. PLAATSEN VAN HET FLEECEMEMBRAAN

Plaats het ALSAN fleece 165 P in de natte harslaag. Goed aandrukken 

om blaasvorming te vermijden. Breng wat extra ALSAN Flashing Quadro 

aan als er witte plekken blijven nadat het membraan aangedrukt werd. Bij 

overlappingen van het vlies, moet er ALSAN Flashing Quadro tussen beide 

textielstroken aangebracht worden. Plaats onmiddellijk een laag ALSAN 

Flashing Quadro (1 kg/m²), nat in nat. Breng voldoende product aan langs 

de taperand. 

6. AFGEWERKTE VERBINDING

Verwijder de markeringstape onmiddellijk na het plaatsen van de laatste 

laag. Om esthetische redenen kunnen er granulaten of leischilfers worden 

gestrooid in een extra laag ALSAN Flashing Quadro (ongeveer 600 g/m²).

ALSAN FLASHING 
QUADRO 
Hoe aanbrengen


