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BITUMINEUZE
WATERDICHITNG



AQUADERE EN  
SOPRADERE QUICK
INTRODUCTIE

Waterdichting speelt een zeer belangrijke 
rol bij de bescherming van gebouwen. 
Veel problemen kunnen relatief eenvoudig 
worden opgelost dankzij het ruime 
assortiment van SOPREMA. 

Voor een optimale hechting van bitumineuze 
membranen aan de ondergrond, zoals beton, 
metaal of bestaande gemineraliseerde 
dakbedekking, is een goede primer van groot 
belang. Wanneer de kwaliteit van de primer 
te wensen overlaat zal het een kwestie 
van tijd zijn voordat de dakbedekking de 
weersinvloeden niet meer kan weerstaan. 

 



AQUADERE EN  
SOPRADERE QUICK



AQUADERE 

AQUADERE is een geurloze bitumenprimer op waterbasis. In deze primer 
zijn geen oplosmiddelen verwerkt waardoor deze zeer miliuevriendelijk 
is. Aquadere is geschikt voor bijna iedere ondergrond en kan, door het 
baisiscomponent water, ook in gesloten/slecht geventileerde ruimten 

worden toegepast.  

SOPRADERE

SOPRADERE QUICK is een sneldorgende primer o pbais van bitumen 

en oplosmiddelen. De primer wordt gebruikt als hechtlaag om een 

goede hechting van bitumineuze membranen te garanderen. Let op: 

gesloten ruimten goed ventileren. 

ASSORTIMENT

+   AQUADERE:  
   5 liter 
  10 liter 

+   SOPRADERE QUICK
   5 liter
  10 liter

AQUADERE EN SOPRADERE QUICK
EEN EERSTE LAAG
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AQUADERE SOPRADERE

Niet ontvlambaar Ontvlambaar

Geen oplosmiddelen Oplosmiddelen

Toepasbaar in gesloten ruimten
Gesloten ruimten goed 
ventileren

Geen ADR ivm transport ADR vrij transport tot 1000 kg

Toepasbaar op vrijwel iedere 
ondergrond

Toepasbaar op vrijwel iedere 
ondergrond

Gereedschap reinigen met water
Gereedschap reinigen met 
terpentine

PRODUCT KENMERKEN

AQUADERE
SOPRADERE 

QUICK

Droogrest (%)  
(indicatieve waarde)

42 > 40

Volumemasse bij 25°C (kg/m³) 
(indicatieve waarde)

1005 940

Verbruik (l/m²)  
(indicatieve waarde)

circa 0,25 circa 0,25

Vlampunt (°C)
Niet 

ontvlambaar
35°C

TECHNISCHE INFO

10 jaar verzekerde productgarantie

VERWERKING

AQUADERE en SOPRADERE QUICK worden op dezelfde wijze verwerkt. 
De primer wordt met een trekker of roller aangebracht op een 
droge, schone en vetvrije ondergrond. Het verbruik is afhankelijk 
van het type ondergrond maar ligt tussen 0.20 en 0.30 l/m2. 

1. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond grondig borstelen om de niet hechtende deeltjes als stof, 
zand, etc, te verwijderen die de hechting van de primer kunnen verminderen. 
In geval van een metalen ondergrond dient deze eerst ontvet te worden.  

2. AANBRENGEN

Voor gebruik de primer eerst in de emmer mengen tot een 
homogene massa. Aanbrengen met een trekker of roller. De 
luchtbelletjes verwijderen, welke kunnen onstaan bij het aanbrengen. 
Dit kan door de trekker er een aantal keren overheen te halen.  

3. DROOGTIJD

Laat de primer volledig drogen alvorens de dakbedekking  
aan te brengen.

AQUADERE
5 min (bij circa 23°C en droog weer) tot                              
3 uur (bij 5°C en hoge luchtvochtigheid)

SOPRADERE QUICK
Circa 1 uur (afhankelijk van de temperatuur en relatieve vochtigheid)
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SOPREMA gaat verder

 Heeft u een vraag over één van onze 

producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling 

verkoop via tel +31 (0)515 533 000 

of stuur een email naar  

info@soprema.nl 

Alle informatie vindt u op  

www.soprema.nl

Geeuwkade 21 | Postbus 2 | 8650 AA IJLST Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl

SOPREMA group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001,  
waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA group behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafga-

ande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.
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