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SOPREMA nv 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, 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.
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Beschrijving Cural is een emulsie op basis van elastomeerbitumen, aluminiumpigment, vezels, 
mineralen en vluchtige solventen.

Toepassing Cural wordt gebruikt als beschermingslaag op bitumineuze afdichtingen met 
zandafstrooiing en op de herstellingslaag Curnoir.
Cural wordt ook gebruikt als bescherming tegen corrosie van metalen 
elementen en voor het bestrijken van bitumenvlekken bij afdichtingen met 
aluminiumbescherming.

Eigenschappen CURAL

Uitzicht Dikke vloeistof met aluminium kleur

Volumemassa bij 23°C 1040 kg/m3

Weerstand tegen vorst Goed

Vlampunt (ASTM D56) + 30°C

Weerstand tegen veroudering Goed

Vloeiweerstand: bij 95°C, helling 45° op 24 u. Geen afvloeiing

Droogtijd ± 24 u.

Voldoet aan de norm NF P 84-304

Verpakking Bussen van 1 en 25 kg.

Opslag Houdbaarheid: in een koele en goed geventileerde ruimte, 1 jaar na 
fabricatiedatum, in originele en gesloten verpakking.
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Verwerking Het oppervlak grondig reinigen en drogen. Het is noodzakelijk dat Cural volledig 
homogeen gemengd is. Een aangepast toestel is daarom aanbevolen, bv. 
mengschroef op een boormachine. Cural wordt aangebracht met een borstel, 
roller of trekker (± 400 g/m²), of met een spuittoestel, type airless (± 200 g/m²). 
De laag dient gelijkmatig te worden uitgestreken, waarbij men te dikke lagen 
vermijdt. 
Reinigen: petroleumsolventen, bijv. white spirit.

Voorzorgen Cural is ontvlambaar en schadelijk bij inademing en contact met de huid.
Bij gebruik van open vlam dient men deze steeds tenminste 10 m verwijderd te 
houden van de vaten of bussen.
Niet roken. 
Dampen niet inademen.
Zorgen voor voldoende ventilatie. Beschermende kledij en aangepaste 
werkhandschoenen dragen. Contact met huid en ogen vermijden.
De reglementen voor arbeid en hygiëne opvolgen.

Voor meer gegevens: zie veiligheidsinformatieblad.

Kwaliteits-
controle

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. 
Daarom wordt de norm ISO 9002/CEN 29002 certificering toegepast.


