TECHNISCHE FICHE

Bitumineuze waterdichting

BETF-MISFR0105.a/NL
annuleert en vervangt
BETF-10-03/20.1/NL

SOPRAVAP 3/1
Omschrijving
Is een 2-component vloeibaar hars, op basis van polyurethaan, dat na droging en uitharding de 3
eigenschappen van primer, dampscherm en lijm vervult.
Het wordt gebruikt voor het verkleven van isolatieplaten met geschikte afwerking (EPS, PUR, PIR, minerale wol
en perliet) op een betonnen ondergrond.

Eigenschappen
SOPRAVAP 3/1
polyurethaan harsen
30 min. (20 °C)
2 u (20 °C)
min. 2 (min. 1,5 mm na drogen)
+5 / +35 °C
125 (laag 1,5 mm na drogen)

Samenstelling
Verwerkingstijd (1)
Droogtijd (1)
Verbruik (kg/m²)
Verwerkingstemperatuur (°C)
Equivalente dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)

(1) Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, laagdikte, ...)

Verpakking & opslag
Kit 25 kg (A: 20,7 kg / B: 4,3 kg)
6 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking (verpakking component B omdraaien). Koel,
droog en vorstvrij opslaan bij een temperatuur tussen +10 °C en +30 °C.

Verwerking
Voeg component B volledig toe aan component A.
Homogeniseer gedurende minimaal 3 minuten met een geschikte menger (type verfmenger) tot een
uniforme massa bekomen is.
Aanbrengen met een getande rubberen of metalen spatel of trekker (tanden 7 mm).
De ondergrond moet droog, zuiver, stabiel, stof en vetvrij zijn.
De isolatie platen worden met een lichte druk aangebracht op het natte, niet uitgeharde product.
Reiniging gereedschappen:
- vochtig product: White Spirit of DILUANT V

SOPREMA behoudt zich het recht voor om 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.
Contact: www.Soprema.com
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Bijzondere aanwijzingen
Hygiëne, gezondheid en milieu
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en
milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.
Kwaliteits- en Milieu management
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

Marnix DERKS
Technisch Directeur
Grobbendonk, 4/04/2018
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