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FÖR TÄTNING AV DETALJER
ALSAN FLASHING quadro är den fjärde produkten i serien ALSAN
Flashing. Precis som med produkterna ALSAN Flashing, ALSAN
Flashing Color och ALSAN Flashing Jardin, är ALSAN Flashing quadro
lätt att använda och resulterar i säkra lösningar.
ALSAN Flashing quadro är ett flytande tätskikt som möter gällande
riktlinjer (ETAG 005:2004).

ETT VINNANDE MATERIAL:
1. Hög prestanda – möter gällande riktlinjer för platta tak i samtliga
prestandaklasser
+ W3: förväntad livslängd är 25 år
+ P4: nyttig last/högsta prestandanivå för särskild användning
+ TL4: lägsta yttemperatur -30 °C
+ TH4: högsta yttemperatur 90 °C
+ S1–S4: för alla taklutningar (<5 % till >30 %)
2. Flexibel: kan användas utan primer på de vanligaste underlagen
+ appliceras utan primer på betong, trä, bitumen, PVC och plåt
+ använd tillsammans med angivna primer för
FPO-, TPO- och FPP-tätskikt och kopparunderlag
+ finns i ljus- eller mörkgrå färg.
3. Användarvänlig: enkel och snabb att förbereda
+ produkten är klar att användas, behöver inte blandas
+ snabb att applicera utan torktid:
1. Lägg materialet. 2. lägg fiberduken, applicera våt i våt
+ med SOPREMA fiberduk i bredderna 20 / 25 / 30 / 35 cm
4. Säkert tätskikt för anslutningar
+ absolut vattentätt och hållbart
+ tål gångtrafik
+ elastiskt och motståndskraftigt mot åldrande
+ beständighet vid exponering för UV-strålar, kemikalier och
väderskiftningar.
+ förbrukning: ca 3 kg/m2

ALSAN FLASHING
QUADRO
Gör så här:

1. RENGÖRING
Rengör underlagets ytor innan ALSAN Flashing quadro appliceras.

2. SLIPNING
Slipa underlag av metall.
Borsta bort lösa bitar av bitumen.

ALSAN FLASHING
QUADRO
Gör så här:

3. MASKERING
Märk ut området med tejp. Var extra nog vid hörnområden eller vertikaler.

4. APPLICERING
Applicera jämnt över underlaget. Se till att tillräckligt mycket ALSAN Flashing
quadro, appliceras i hörnområden eller på vertikala ytor (ca 2 kg / m2). För
mycket ALSAN Flashing quadro trycks automatiskt utåt eller uppåt.

Fyrfaldig
kraft för
proffsen

5. APPLICERING PÅ FIBERDUKEN
Applicera ALSAN Flashing quadro i fiberdukens lager. Applicera jämnt över
underlaget. Om fiberduken fortfarande har vita fläckar när den vikts har för lite
ALSAN Flashing quadro applicerats. Vid överlapp appliceras ALSAN Flashing
quadro mellan fiberdukens lager.
Ytterligare ett lager ALSAN Flashing quadro kan appliceras direkt på fiberduken
utan väntetid. Förbrukning: ca 1,0 kg / m2. Applicera tillräckligt längs
tejpremsans kant.

6. FÄRDIG ANSLUTNING
För en skifferbelagd yta (granulat, skiffer etc.) strös detta över den nylagda ytan.
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SOPREMA STÅR TILL TJÄNST !
Vill du komma i kontakt med en av våra säljare?
Behöver du tekniskt råd för att lägga våra
produkter?
Var vänlig att kontakta vår kundtjänst på:
+46-(0)8-64 635 00
Du hittar mer information på: www.soprema.se

SOPREMA AB I Diabasgatan 12 - 254 68 Helsingborg - SVERIGE
Tel : +46-(0)8-646 35 00 | Fax: +46-(0)8-646 35 50 I info@soprema.se | www.soprema.se
SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända kvalitetssystemet ISO EN 9001:2008z. SOPREMA förbehåller sig rätten
att allteftersom kunskap och tekniker utvecklas ändra sammansättning och användningsvillkor för sina produkter utan föregående meddelande

