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ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

 + Gebruiksvriendelijke daken & dakterrassen

 + Vlamvrije daken

 + Renovatie van daken & omkeerdaken

 + Groendaken

 + Koeldaken & energiedaken

 + Esthetische daken met metalen uitstraling

 + FM-gecertificeerde daken

 + Dakdetails
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WELCOME TO 
SOPRACITY

3

OPLOSSING OP MAAT

Het aanbod op de bouwmarkt is zeer uitgebreid en bovendien komen 
er jaarlijks nieuwe innovaties bij. Maar welk systeem is nu het meest 
geschikt voor uw project? Als experts in waterdichting en isolatie zoeken 
we graag mee naar de beste oplossing op maat. 

OVER ONS

SOPREMA, experts in waterdichting en isolatie met 5 sterke merken:

•  SOPREMA: bitumineuze waterdichting 
•  ALSAN: vloeibare waterdichting
•  FLAG: kunststof waterdichting
•  EFYOS: thermische isolatie 
•  PAVATEX: natuurlijke isolatie

Onze kracht? De nodige dosis technische expertise en een familiale sfeer 
waar klantenbeleving en service centraal staan.  Onze 150 jaar ervaring 
zetten we graag in om uw project samen naar een hoger niveau te tillen.

EN U?

Wat zijn uw toekomstplannen? Op zoek naar inspiratie of advies? Blader 
rustig door deze oplossingsgids of bezoek zeker onze virtuele stad 
online. Ontdek de 3D-stad boordevol oplossingen via de app of via 
www.soprema.be/sopracity. Vraag ook zeker nog één van onze 
andere oplossingsgidsen (balkon & terras, parking, vloer, funderingsmuur, 
hellend dak, plat dak en muur) aan via info@soprema.be. Onze experts 
adviseren u graag. 

SCAN & BRENG DEZE 
BROCHURE TOT LEVEN DOOR 
AUGMENTED REALITY (AR)

Download de SopremaAR-app via de App Store (Apple) 
of  de Play Store (Android). Scan één van de afbeeldingen 
in deze brochure en de 3D-stad verschijnt in Augmented 
Reality. Op elk moment van de dag. Waar u ook bent. 
Wanneer het u uitkomt.

U vindt de nieuwste waterdichtings - en isolatiesystemen in 
deze virtuele stad boordevol toepasbare inspiratie.  Vlieg 
met een drone door de stad, volg een ‘guided tour’ of bel 
één van onze experts om u door de stad te gidsen. Scanbare 
afbeeldingen kan u eenvoudig herkennen aan het AR-icoon. 



plat dak I uitdagingen

GEBRUIKSVRIENDELIJKE PLATTE 
DAKEN & DAKTERRASSEN

Een waterdicht dak met een lange levensduur is een haalbare kaart 
mits de selectie van de juiste materialen. Tweelaagse bitumineuze 
systemen met technische goedkeuring ATG bieden optimale zekerheid. 
Ze zijn getest (volgens de hiernaast vermelde normen en technische 
voorlichtingen) en bieden een optimale compatibiliteit tussen elk onderdeel 
van het platdaksysteem. Op de pagina rechts kan u de  meest optimale 
gevlamlaste systemen vinden op verschillende soorten ondergronden: 
beton, hout en staal. Kenmerkend binnen deze systemen is de voorkeur 
voor SBS (Styreen Butadieen Styreen)-bitumen toplagen uit het Sopralene 
Optima-assortiment. Wellicht de sterkste troef van Sopralene Optima 
is dat de toplaag de tand des tijds vlekkeloos doorstaat. Dit maakt 
het gamma heel erg dankbaar aangezien de producteigenschappen ook 
na veroudering behouden blijven. Dit premium gamma is brandveilig 
(B

ROOF
(t1)), heeft een bewezen levensduur van meer dan 40 jaar en is 

uiterst soepel bij lage temperatuur (tot -30°C). Deze toplagen zijn 
bovendien erg elastisch, beschikken over een sterke kleefkracht op 
de ondergrond en vangen daardoor de ‘werking’ van het dak - onder 
andere door onderliggende isolatie - goed op.  Bovendien hebben 
SBS-membranen geen invloed op de pH-waarde van het regenwater en 
maken ze waterrecuperatie mogelijk. Compartimentering van het 
dak maakt lekdetectie bovendien zeer eenvoudig en efficiënt.  Als kers 
op de taart worden ze aangeboden met een uitgebreid garantiepakket 
en worden deze producten in onze eigen fabriek in België vervaardigd. 

EXTRA RUIMTE DOOR CREATIEF GEBRUIK 
VAN HET DAK

Dankzij hun stabiliteit en mechanische weerstand blinken deze  
bitumineuze systemen uit in beloopbaarheid. Platte daken kunnen 
eenvoudig omgetoverd worden tot stijlvolle dakterrassen door de 
toevoeging van bijvoorbeeld tegels op tegeldragers. Op deze manier 
groeit het dak uit tot een verlengde van het gebouw: een optimale 
benutting van de beschikbare ruimte. Daken en dakterrassen van 
SOPREMA zijn niet alleen een streling voor het oog, ze zijn bovendien 
ook onderhoudsvriendelijk.  Onze experts helpen u graag bij de 
keuze van het juiste soort dak. Contacteer ons via info@soprema.be. 

GEVLAMLAST SYSTEEM 
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend 
met deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN
ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 18. 

WAAROM KIEZEN VOOR BITUMINEUZE PLAT DAKSYSTEMEN? 
+  Meest gebruikt in België
+  Sterke kleefkracht
+  Lange levensduur
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Olympisch zwembad

Wezenberg, Antwerpen (BE)

- bitumineuze waterdichting

Sopralene Optima Garden

Stadskantoor, Hasselt (BE) - 

bitumineuze waterdichting 

Sopralene Optima

Normering & technische 
voorlichtingen
+ EN 13707: bitumineuze 

dakmembranen
+ EN 13501/5: B

ROOF
(t1)

+ EN 13970: dampschermen
+ TV 215: platte daken
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oplossingen I plat dak

DAKTERRAS

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR gevlamlast

6 AFWERKING
SOPRADALLE CERAM
Tegels op tegeldragers uit het
SOPREMA-gamma

A OPSTANDEN

ALSAN 770
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 18. 
Een esthetische afwerking is mogelijk in 
dezelfde kleur als het terras. 

GEVLAMLAST SYSTEEM 
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN
ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 18. 

GEVLAMLAST SYSTEEM  
OP METALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 
FR gevlamlast

A OPSTANDEN
ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 18. 

WIST JE DAT …  u het plat dak systeem best afstemt op de klimaatklasse? Deze klasse bepaalt het binnenklimaat in het gebouw.  De klimaatklasse 
loopt van 1 (geen of nauwelijks vochtproductie) tot 4 (hoge luchtvochtigheid). Vanaf binnenklimaatklasse 4 is een aangepast dampscherm vereist. 
Sopravap PB Alu 3 TF op betonnen ondergrond en Sopravap Stick A 15 op metalen en houten ondergrond. Binnen deze klasse is mechanische 
bevestiging van de materialen niet aangewezen. Vragen hierover? Contacteer één van onze technische experts via info@soprema.be.  
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plat dak I uitdagingen

VLAMVRIJE PLATTE DAKEN
EXTRA AANDACHT VOOR VEILIGHEID

Op bepaalde bedrijventerreinen, gebouwen of specifieke zones is het 
gebruik van een open vlam niet toegestaan. In deze gevallen bieden 
onderstaande oplossingen een veilig alternatief. De vlamvrije oplossing 
uiterst rechts omvat een vloeibare waterdichting uit PMMA (Poly 
Methyl Methacrylaat)-kunstharsen. Uiterst snel toepasbaar en zeer 
esthetisch. Dit systeem heeft de absolute voorkeur bij projecten waar 
men op zoek is naar oplossingen die resistent zijn tegen chemicaliën. 

Een tweede alternatief is kunststof ofwel synthetische dakbedekking. 
Deze dakbedekking wordt altijd vlamvrij aangebracht: zelfklevend, 
gelijmd, losliggend, geballast of mechanisch bevestigd en de overlap 
wordt aangebracht met hete lucht (föhn). Opteer steeds voor een 
systeem met gangbare technische goedkeuring: ATG. Compatibiliteit 
tussen dakdichting en isolatie is steeds een belangrijk aandachtspunt. 
Deze budgetvriendelijke en duurzame variant is door zijn snelle 
plaatsing uitermate geschikt voor grote magazijnen, opslagruimtes en 
industriële daken. De systemen hiernaast omvatten twee van de meest 
gangbare kunststof systemen op betonnen of stalen ondergrond. Hierbij 
geniet telkens een TPO (Thermoplastische Polyoleofine)-kunststof toplaag 
de voorkeur. Flagon TPO beschikt over een Clear Water Certificate 
welke waterrecuperatie zonder verkleurd water perfect mogelijk maakt. 
Deze toplaag heeft bovendien een bewezen levensduur van 30 jaar 
(bewezen door British Board of Agrément BBA). De membranen zijn 
ook worteldoorgroeibestendig (vanaf 1,5 mm dikte), perfect inzetbaar 
in combinatie met groendaken.

Losliggende of mechanisch bevestigde systemen genieten qua 
circulaire bouwprincipes de voorkeur met het oog op oneindig 
hergebruik. Technisch gezien behoren gelijmde systemen zeker ook 
tot de mogelijkheden. Stem het platdaksysteem ook steeds af op de 
klimaatklasse van uw gebouw. De klimaatklasse loopt van 1 (geen 
of nauwelijks vochtproductie) tot 4 (hoge luchtvochtigheid). Vanaf 
binnenklimaatklasse 4 is een aangepast dampscherm vereist. Sopravap 
PB Alu 3 TF op betonnen ondergrond en Sopravap Stick A 15 op metalen 
en houten ondergrond. Vragen hierover? Contacteer één van onze 
technische experts via info@soprema.be.  
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GEBALLAST SYSTEEM 
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF 
bevestigd met hete lucht

3 ISOLATIE EFYOS PIR S* losliggend

4 TOPLAAG FLAGON EP/PV losliggend

5 AFWERKING
GEOTEXTIEL PET 300 losliggend 
+ gerold riviergrind Ø 16/32 mm

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

+  Interessant voor circulaire projecten: losliggend
+  Extra lange levensduur van de waterdichting doordat de ballast 

het membraan beschermtAldi, Turnhout (BE) - kunststof waterdichting Flagon TPO

Belgian New Fruit Wharf, Antwerpen (BE)  - kunststof waterdichting Flagon PVC
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oplossingen I plat dak
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MECHANISCH BEVESTIGD SYSTEEM 
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* mechanisch 
bevestigd

4 TOPLAAG
FLAGON EP/PR DE mechanisch 
bevestigd

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

GELIJMD SYSTEEM
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15  
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 TOPLAAG
FLAGON EP/PV-F DE gelijmd 
met FLAGCOL TF 1 

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

+ Interessant voor circulaire projecten: lichtgewicht systeem + Mooi egaal uitzicht

VLOEIBAAR SYSTEEM
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN 170

2
VLOEIBAAR WATER-
DICHTINGSSYSTEEM

ALSAN 770 X 2 + VLIES P

3 AFWERKING ALSAN 970 F

+ Meest resistent tegen chemicaliën
+  Zeer esthetisch
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plat dak I uitdagingen

RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN 
EN OMKEERDAKEN

SLOPEN HOEFT NIET ALTIJD

De beslissing om een bestaand dak te slopen volgt vaak te snel. Er zijn 
heel wat andere budgetvriendelijke alternatieven zoals het overlagen 
van het bestaande dak met een nieuwe toplaag. Bij renovatie door 
overlaging vormt het bestaande dak dan simpelweg de ondergrond 
voor het nieuwe waterdichtingssysteem. Handig, prijsbewust en het dak 
kan weer jaren mee. Op dit moment is het belangrijk om bij renovatie 
niet alleen de dakbekleding te vernieuwen, maar ook direct de kans te 
grijpen om het dak van de nodige isolatie te voorzien.

Om interne condensatie tussen de isolatiematerialen te vermijden is 
het belangrijk om de nieuwe isolatie qua dikte en soort af te stemmen 
op het bestaande isolatiepakket. Vraag zeker advies aan één van onze 
experts via onderstaande contactgegevens. 

Omkeerdaken behoren hier ook zeker tot de mogelijkheden waarbij de 
(extra) isolatie en de nieuwe waterdichting rechtstreeks op de bestaande 
waterdichting wordt gelegd. Voor dit soort daken wordt XPS-isolatie 
gebruikt: vochtbestendig en uiterst drukvast (300 - 700 kPa). Wist u 
trouwens dat voor 2023 elk plat dak geïsoleerd moet zijn? Vraag zeker 
een vrijblijvend dakadvies aan via info@soprema.be!  
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GEÏSOLEERD BITUMINEUS SYSTEEM 
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 ISOLATIE
EFYOS PIR S* mechanisch 
bevestigd of verlijmd

2 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 AF C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

+ Snel & duurzaam overlagen
+ Toekomstbewust na-isoleren

plat dak I uitdagingen

Katoennatie, Kallo (BE) -

kunststof waterdichting Flagon PVC
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MECHANISCH BEVESTIGD KUNSTSTOF
SYSTEEM OP BESTAANDE BITUMEN

DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 ISOLATIE
EFYOS PIR S* mechanisch 
bevestigd 

2 TOPLAAG
FLAGON EP/PR DE mechanisch 
bevestigd

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

OMKEERDAK
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 ONDERLAAG
VENTIROCK SBS 3 TF
gevlamlast

3 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 AF C3 FR gevlamlast

4 ISOLATIE
XPS SL losliggend +
beschermvlies ROOF 115

5 AFWERKING Grind

A OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

WIST JE DAT … 
... onze experts graag de huidige staat van uw dak bekijken? 
Vraag nu een vrijblijvend dakadvies aan via info@soprema.be. 

+ Vlamvrij & budgetvriendelijk renoveren

+ Slim na-isoleren, het beschermvlies ROOF 115 verbetert de  
thermische prestaties van het dak met maar liefst 20 % 

+ Bescherming van de waterdichting = extra lange levensduur

GEVLAMLAST BITUMINEUS SYSTEEM 
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 
AF C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

+ Snel & duurzaam overlagen
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plat dak I uitdagingen

GROENDAKEN

GROENE VERADEMING

Plaatstekort is in elk land een ‘hot topic’. Daarom is het belangrijk 
om platte daken zoveel mogelijk multifunctioneel in te zetten. De 
mogelijkheden zijn eindeloos: een prachtig groendak of een heuse 
dakboerderij. Groendaken zijn bovendien ook één van de oplossingen 
om wateroverlast te vermijden. Het groendaksysteem vormt namelijk 
een natuurlijke waterbuffer, de voedingsbodem neemt water op voor 
de vochtvoorziening van planten en bomen. 

Let hierbij zeker op het type waterdichting: de dakbedekking in het 
groendaksysteem moet wortelwerend zijn. Vloeibare en kunststof 
toplagen zijn standaard wortelwerend. De wortelwerende bitumineuze 
toplagen van SOPREMA kan u eenvoudig herkennen aan de suffix   

“Garden” in de productnaam. Let zeker ook op de onderconstructie. Het 
gewicht van een groendak kan qua gewicht behoorlijk oplopen. Besteed 
ook zeker voldoende aandacht aan de afwerking van de dakdetails. 
Bij groendaken is de afwerking van deze details met vloeibare PMMA-
kunstharsen Alsan 770 een must, zeker bij stagnerend water. 

Rechts kunt u 4 mogelijke extensieve groendaksystemen vinden. 
Het eerste systeem bevat 100% recycleerbare, vochtbestendige 
en uiterst drukvaste XPS-isolatie (300 - 700 kPa) in combinatie 
met een wortelwerend tweelaags bitumineus systeem. Dankzij de 
omkeerdakconstructie beschermt het groendak de waterdichting meer: 
dit zorgt voor een extra lange levensduur. Intensieve groendaken behoren 
zeker ook tot de mogelijkheden, contacteer ons via info@soprema.be. 

Het tweede systeem omvat een licht en budgetvriendelijk alternatief 
met kunststof waterdichting en PUR/PIR-isolatie. Terwijl het derde 
systeem ultieme zekerheid biedt dankzij een wortelwerend tweelaags 
bitumineus systeem in een traditionele warmdakconstructie. 

Een goede richtlijn voor dit thema zijn de volgende normen en technische 
voorlichtingen: EN 13948 - wortelweerstand en TV 229 - groendaken.
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Oscar V, Keerbergen (BE)

GROENDAK: VLOEIBAAR SYSTEEM
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN 170

2
VLOEIBAAR WATER-
DICHTINGSSYSTEEM

ALSAN 770 X 2 + VLIES P

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

4 AFWERKING Extensief groendaksysteem

+ Meest resistent tegen micro-organismen
+ Zeer esthetisch
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GROENDAK: GEVLAMLAST BITUMINEUS 
SYSTEEM OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF 
gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR gevlamlast

6 AFWERKING Extensief groendaksysteem

A OPSTANDEN
ALSAN 770 
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18.  

GROENDAK: LOSLIGGEND KUNSTSTOF 
SYSTEEM OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 TOPLAAG FLAGON EP/PV losliggend

5 BESCHERMLAAG FLAGON TS losliggend

6 AFWERKING Extensief groendaksysteem

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

GROENDAK: OMKEERDAK OP
BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR gevlamlast

4 ISOLATIE
XPS SL 
losliggend

5 AFWERKING Extensief groendaksysteem

A OPSTANDEN
ALSAN 770 Zie hoofdstuk „Dak-
details“ op pagina 18. 

+ Bescherming van de waterdichting = extra lange levensduur
+ Circulair

+ Vlamvrij eenlaags systeem + Duurzaam tweelaags systeem
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plat dak I uitdagingen

KOELDAKEN 
& ENERGIEDAKEN

MULTIFUNCTIONELE DAKEN 
ZIJN HELEMAAL „IN“

Witte koeldaken zijn een grote aanwinst: ze houden het onderliggende 
gebouw koeler in de zomer en ze dragen hun steentje bij in het 
terugdringen van het “Heat Island Effect”(het fenomeen dat de temperatuur 
in de stad gemiddeld hoger is dan in landelijk gebied). Steden gaan 
meer en meer opwarmen, groendaken en reflecterende daken fungeren 
als warmtebuffers en dringen het temperatuurpeil in de stad aardig 
naar beneden.

De systemen rechts illustreren 3 mogelijke “cool roof”-systemen. Het 
eerste systeem is een handige coating dewelke bij renovatie gebruikt 
wordt om een dak snel wit te maken. De 2 uiterst rechtse systemen 
zijn het meest geschikt voor nieuwbouw: een variant met bitumen 
waterdichting en een vlamvrij en budgetvriendelijk alternatief in kunststof. 
Witte dakbedekking heeft vele functionele voordelen maar is natuurlijk 
ook gewoon bijzonder mooi. Voor een perfect esthetisch resultaat kunt 
u best opteren voor de opstandafwerking in Alsan 770-kunstharsen. Dit 
materiaal kan in dezelfde witte kleur worden uitgevoerd dan de rest van 
het dak. Een harmonieus eindresultaat verzekerd. 

MAAK VAN UW KOELDAK EEN ENERGIEDAK

Bekijk samen met onze experts de mogelijkheden om zonnepanelen 
op de rechts afgebeelde systemen toe te voegen en maak van uw 
koeldak een optimaal energiedak.  Ga zeker na of de dakconstructie 
de zonnepanelen qua draaglast aan kan. Wist u trouwens dat witte 
dakbedekking het rendement van uw zonnepanelen optimaliseert? 
Mooi meegenomen!
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Meubelen Van den Bergh, Willebroek (BE) - kunststof waterdichting Flagon TPO
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KOELDAK: GEVLAMLAST BITUMINEUS SYSTEEM 
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF 
gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

5 TOPLAAG
DuO High Tech 4 CRW/F C180 
FC gevlamlast

6 AFWERKING Zonnepanelen

A OPSTANDEN
ALSAN 770
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18.  

KOELDAK: VLAMVRIJ SYSTEEM 
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S*
mechanisch bevestigd

4 TOPLAAG
FLAGON EP/PR DE
mechanisch bevestigd

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 18. 

RENOVATIE: 
VAN BESTAAND DAK NAAR KOELDAK

ONDERDEEL PRODUCT

1 ONDERGROND
Bestaande bitumineuze
dakbedekking

2 PRIMER
ALSAN REFLECTROOF
PRIMER: ALSAN 178

3 COATING
ALSAN REFLECTROOF
COATING: ALSAN 973 F

+ Snelle & eenvoudige vloeibare coating
+ Renovatie

+ Vlamvrij
+ Lichtgewicht & budgetvriendelijk

+ Strak esthetisch uitzicht, ideaal in combinatie met zonnepanelen 
en technische installaties

WIST JE DAT … u bovenstaand systeem gemakkelijk kan aanpassen 
naar een systeem conform binnenklimaatklasse 4? Kies hierbij voor 
een Sopravap Stick A 15 dampscherm, verkleef de isolatie met PU-
lijm en werk af met de Flagon EP/PV-F DE toplaag. 

13
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plat dak I uitdagingen

ESTHETISCHE  
DAKEN MET METALEN UITSTRALING

EEN BUDGETVRIENDELIJK ALTERNATIEF 
VOOR KOPER- & ZINKKLEURIGE DAKEN

Koper en zink waren vroeger zeer begeerde en prestigieuze 
bouwmaterialen. Ze werden daarom voornamelijk gebruikt voor opvallende 
en kenmerkende gebouwen en historische monumenten.  We willen graag  
ons erfgoed beschermen en ervoor zorgen dat deze gebouwen hun 

“grandeur” behouden. Tegelijkertijd zijn de budgetten voor dergelijke 
projecten ook heel fel ingesnoerd. 

Wat nu? Er bestaan zeer budgetvriendelijke maar tegelijk ook 
hoogtechnologische materialen om echt zink en koper te vervangen. 
Flagon  Copper & Silver Art zijn kunststof PVC-membranen met een koper 
of zink uitstraling! De membranen ondergaan hetzelfde oxidatieproces als 
de echte materialen en kunnen tevens afgewerkt worden met staande 
naden. Bovendien is de plaatsing van deze materialen uiterst snel, vlamvrij 
en gebruiksvriendelijk. Ontdek deze systemen op de pagina hiernaast. 

Wist je dat…  u het plat dak systeem best afstemt op de klimaatklasse? 
Deze klasse bepaalt het binnenklimaat in het gebouw.  De klimaatklasse 
loopt van 1 (geen of nauwelijks vochtproductie) tot 4 (hoge 
luchtvochtigheid). Vanaf binnenklimaatklasse 4 is een aangepast 
dampscherm vereist. Sopravap PB Alu 3 TF op betonnen ondergrond 
en Sopravap Stick A 15 op metalen en houten ondergrond. Binnen deze 
klasse is mechanische bevestiging van de materialen niet aangewezen. 
Vragen hierover? Contacteer één van onze technische experts via info@
soprema.be.  

14

+ Esthetisch topresultaat
+ Onbeperkte architecturale vrijheid
+ CirculairKurhaus, Scheveningen (NL) - kunststof waterdichting Flagon Copper Art
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MECHANISCH BEVESTIGD KOPERKLEURIG 
METAALDAK OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S*
mechanisch bevestigd

4 TOPLAAG
FLAGON SR DE COPPER ART
mechanisch bevestigd

MECHANISCH BEVESTIGD ZINKKLEURIG
METAALDAK OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S*
mechanisch bevestigd

4 TOPLAAG
FLAGON SR DE SILVER ART
mechanisch bevestigd

WIST JE DAT …  het Flagon Copper & Silver art gamma ook kunststof ribben in dezelfde koper- of zink kleur omvat? Even esthetisch als 
staande naden op een metalen dak. 

oplossingen I plat dak
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plat dak I uitdagingen

FM-GECERTIFICEERDE 
PLATTE DAKEN

FACTORY MUTUAL

Dakbedekking is vaak één van de eerste gebouwonderdelen dat door 
hevige weersomstandigheden wordt aangetast. Dergelijke schadebedragen 
lopen dikwijls en snel hoog op. FM-gecertificeerde systemen bieden 
hiervoor een oplossing. Deze verzekerde systemen doorstonden een zeer 
veeleisend testproces door het Amerikaanse FM Global en beschermen 
de opdrachtgever voor dergelijke schadegevallen. 

Een zeer positieve evolutie binnen de sector: een continue 
kwaliteitsverbetering. Een belangrijke factor in de bepaling van 
FM-systemen is bijvoorbeeld de windweerstand. De systemen rechts 
zijn slechts enkele voorbeelden van specifiek uitgevoerde FM-projecten 
met speciaal ontwikkelde Global-producten van SOPREMA. Meer 
weten over FM-systemen of ontdekken welk systeem het best aan uw 
specifieke FM-vereisten voldoet? Neem dan contact op met één van 
onze experts via info@soprema.be.

16

WIST JE DAT ...

... SOPREMA verschillende types garantiepakketten aanbiedt? 
Vraag zeker naar onze SOPRACOVER verzekerde garanties via 
info@soprema.be.  
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oplossingen I plat dak

FM-SYSTEEM MET PIR-ISOLATIE
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP GLOBAL PB A30 TF
gevlamlast

3 ISOLATIE FM-gecertificeerd isolatiesysteem

4 BESCHERMPLAAT
SOPRABOARD
mechanisch bevestigd

5 ONDERLAAG
SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 
TF mechanisch bevestigd

6 TOPLAAG
SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF 
mechanisch bevestigd

KUNSTSTOF FM-SYSTEEM MET PIR-ISOLATIE
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT 

1 DAMPSCHERM PE-folie losliggend

2 ISOLATIE
FM-gecertificeerd isolatiesysteem 
mechanisch bevestigd

3 TOPLAAG
FLAGON EP/PR SC
mechanisch bevestigd

BITUMINEUS FM-SYSTEEM MET PIR-ISOLATIE 
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK A 15
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE FM-gecertificeerd isolatiesysteem

4 ONDERLAAG
SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 
TF mechanisch bevestigd

5 TOPLAAG
SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
mechanisch bevestigd

+ Lange levensduur
+ Snelle plaatsing
+ FM-gecertificeerd

+ Lange levensduur
+ FM-gecertificeerd

+ Vlamvrij
+ Licht gewicht
+ FM-gecertificeerd



plat dak I uitdagingen

DAKDETAILS & AFWERKINGEN
OOG VOOR DETAILS

Koepels, dakdoorvoeren, lichtstraten, ventilatieschachten, dakrandprofielen, opstanden, enzovoort: de egale 
schil van platte daken wordt steeds vaker doorbroken door allerhande dakdetails. Het zijn net die delicate 
plekken die gevoelig zijn voor eventuele lekkages, zeker als er niet voldoende ruimte ter beschikking is om 
ze degelijk af te dichten. 

18

VLOEIBARE WATERDICHTING VAN DAKDETAILS

BITUMINEUZE PLATTE DAKEN PLATTE DAKEN UIT KUNSTSTOF

Het is zeer belangrijk om deze details al vanaf het ontwerpproces de nodige aandacht te geven. Compatibiliteit 
tussen verschillende soorten dakmaterialen is hierin ook cruciaal. Ondergrondvoorbereiding en de keuze 
van het type primer in functie van de ondergrond zijn belangrijke factoren voor een duurzaam eindresultaat. 
De technische voorlichting TV 244 - details biedt extra ondersteuning over dit thema. 

A B

C D
PRODUCT

A Verhoogd FLAGON EP/PR-F

B FLAGORAIL + FLAGOFIL TPO

C FLAGCOL TF1

D FLAGON EP/PV op de opstanden

KIMFIXATIE
Werk de opstanden af met kimfixatie. Voor een gedetailleerd advies, vraag gerust informatie aan één van onze 
technische experts via info@soprema.be. 

ALSAN 770 TX
Zeer hoogwaardig vloeibaar 
PMMA-waterdichtingsgamma: 
dé vlamvrije oplossing voor 
balkons, terrassen, parkeerdeks, 
hellingsbanen & dakdetails.

ALSAN FLASHING JARDIN
Vlamvrij waterdichtingssysteem 
voor opstanden en details 
op bitumineuze daken uit 
wortelbestendig ééncomponent-
bitumen-polyurethaanhars. 

ALSAN FLASHING QUADRO
Een ééncomponent polyurethaan- 
hars voor het afdichten van 
kleine plekken en aansluitingen 
tussen horizontale oppervlakken 
en rechtopstaande constructies 
conform ETAG 005 met de 
hoogste belastingsklasse.

+  In vele gevallen geen 
primer noodzakelijk

+ Lange levensduur  
(W3 – 25 jaar) en 
hoogste belastingsklasse 
(P4) volgens ETAG-005

+ Efficiënte nat-in-nat 
plaatsing

+ Wortelwerend+ Esthetisch: diverse 
kleuren en afwerkingen

+ Compatibel met de meest 
gangbare ondergronden

+ Lange levensduur  
(W3 – 25 jaar) en 
hoogste belastingsklasse 
(P4) volgens ETAG-005

+ Zeer snelle droogtijd
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DAKDETAILS & AFWERKING

DILATATIEVOEGEN

AFWERKING

+  Geen doorboring van de waterdichting
+ Geen waterstagnatie voor de tapopening
+  Compatibel met zowel SBS-, APP- en PB-membranen

+ Systeem met afdichtingsstrook 
+  Strook minerale wol en scheidingslaag voor uitzettingsvoegen 

conform aan de voorschriften 
+  Praktisch en professioneel 
+  Snelle plaatsing

SOPRAJOINT
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende 
additieven en een niet-geweven polyestervlies wapening.

DRAINI
De hemelwaterafvoeren Draini bestaan uit een tapbuis met flens in 
aluminium waaraan een soepele plakplaat uit elastomeer bitumen met 
een polyester composiet wapening bevestigd is.

ZONDER BALLAST

GEBALLAST MET GRIND

GROENDAK

TEGELS OP TEGELDRAGERS

ZONNEPANELEN 
EN TECHNISCHE INSTALLATIES

19

SOPRADALLE CERAM
Afmetingen: 600±2 mm x 600±2 mm
Dikte: 20±0,5 mm
Gewicht: 47 kg/m² (17 kg/tegel)



TRAINING CENTER CLUB EXPERT

Interesse in één van onze theorie of praktijkopleidingen: bitumineuze 
waterdichting, kunststof waterdichting, vloeibare waterdichting, thermische  
isolatie, houtvezelisolatie, zwembadfolies... ?

Wij bieden een opleiding op maat van onze partners in het gloednieuwe 
trainingscentrum voor Noord-Europa in Grobbendonk (BE). Boek nu uw 
training via info@soprema.be. 

SITE SUPPORT

Wij zijn niet alleen fabrikant van waterdichting en isolatie: we gaan 
veel verder dan dat. Ondersteuning en service zijn onze belangrijkste 
uitgangspunten. Naast commerciële, technische, logistieke en marketing-
ondersteuning bieden wij onze partners ook ondersteuning op de werf 
voor zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie. De begeleiding tijdens 
de uitvoering kan een mooi verlengde vormen voor de eerder gevolgde 
training in ons trainingscentrum. 

ROOF CONSULTING

Om onze partners nog beter te kunnen ondersteunen hebben we bij 
SOPREMA de gespecialiseerde afdeling Roof Consulting.

Benieuwd wat deze service concreet voor uw project kan betekenen 
en hoe wij u nog meer kunnen ontzorgen? Neem contact met ons op 
via info@soprema.be. 

CLUB 
EXPERT
TRAINING 
CENTER

plat dak I service
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10 
REDENEN 
OM VOOR 
ROOF
CONSULTING 
TE KIEZEN
10 REDENEN
                                                                                                                            
Techniek wordt steeds complexer, daarom is een waardevol 
en deskundig overleg met een specialist onmisbaar. Een 
greep uit het dienstenaanbod:

1.  Advies en assistentie bij de keuze van de juiste 
dakopbouwen en de gepaste dakafwerking

2.  Begeleiding bij het opstellen van bestekteksten
3.  Dakadvies op bestaande daken, met aansluitend een 

dakinsnede, een voorstel tot nieuwe dakopbouw en een 
bestektekst 

4.  Verlening van technische informatie en advies
5.  Adviesverlening bij het onderhoud en het beheer van 

daken
6.  Organisatie van aangepaste opleidingen en 

fabrieksbezoeken
7.  Uitgebreide technische begeleiding bij plaatsing van 

SOPREMA-producten
8.  Projectadvies op maat
9.  Productgarantie van 10 jaar. Mogelijkheid tot het 

verkrijgen van een 10-jarige verzekerde garantie op 
de waterdichting inclusief plaatsing

10.  Advies over “duurzaam” dakdichten, met aandacht voor 
milieu, mens en economie



plat dak I referenties

22

TVH Waregem (BE) CONVENTS Koersel (BE)BELGIAN NEW FRUIT WHARF Antwerpen (BE)

CULTUURCENTRUM Zaventem (BE)
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RODE HOED Antwerpen (BE) STADSKANTOOR Hasselt (BE)

H. ESSERS Genk (BE)

KATOENNATIE Kallo (BE)
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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, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoor-
waarden van zijn producten te wijzigen.
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SOPRACITY
WHERE EXPERIENCE 
MEETS INSPIRATION
U vindt de nieuwste waterdichtings - en 
isolatiesystemen in onze virtuele stad boordevol 
toepasbare inspiratie. Bezoek de stad op  
www.soprema.be/sopracity of download de 
app via de App Store (Apple) of  de Play Store 
(Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - België
Tel: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be


