
BITUMINEUZE MEMBRANEN 
OVERZICHT

BITUMINEUZE
WATERDICHTING



SBS-MEMBRANEN
MEER DAN 150 JAAR 
ERVARING IN WATERDICHTING

1870, het jaar waarin de rijke SOPREMA 
geschiedenis in België begint. Het startschot 
was de oprichting van Lummerzheim 
in Wondelgem (BE), producent van 
waterdichtingsmembranen. Vervolgens startte 
in 1908 de zoektocht naar het ontwerp en 
de productie van een waterdicht, soepel en 
gebruiksvriendelijk materiaal onder de naam 
SOPREMA. De allereerste oplossing was jute 
gedrenkt in warme bitumen. Dit was het begin 
van de verdere geschiedenis van de SOPREMA 
bitumineuze dakmembranen. Vandaag 
produceert SOPREMA jaarlijks wereldwijd 
ongeveer 150 miljoen m² membranen. SBS-
membranen vertegenwoordigen momenteel 
90% van de totale productie. De uitstekende 
productkwaliteiten zorgen voor een veelvuldige 
toepassing van deze membranen. 

BITUMEN, DE ULTIEME 
WATERDICHTING MET EEN 
RIJKE GESCHIEDENIS 

Bitumen behoort tot de groep van de edele en 
betrouwbare bouwstoffen zoals steen, ijzer, hout 
en glas waarvan de duurzaamheid voldoende 
bekend is. Je zou kunnen schrijven dat het 
eerste gebruik van bitumen teruggaat naar 
Genesis toen Noach bitumen gebruikte om zijn 
ark waterdicht te maken (Genesis 6: 14 ~ 16). 
In de loop der jaren optimaliseerde SOPREMA 
de eigenschappen van bitumen steeds verder 
door o.m. de toevoeging van styreen-butadieen-
styreen polymeren, afgekort SBS. De SBS-
membranen krijgen hierdoor belangrijke 
kwalitatieve eigenschappen. Bovendien 
versterkt SOPREMA haar SBS-toplagen nog 
extra met een composiet-polyesterwapening.

PREMIUM GAMMA

SOPRALENE OPTIMA is het resultaat van 
jarenlang onderzoek en ervaring op het 
vlak van elastomeerbitumen. SOPRALENE 
OPTIMA onderscheidt zich van andere SBS 
gemodificeerde dakmembranen door de keuze 
van geselecteerde elastomeren en speciale 
bitumen mengsels. 

SOPRALENE OPTIMA beschikt over 
hoge kleefkracht en soepelheid bij 
extreem lage temperaturen: nieuw tot 
-30 °C, na veroudering tot -25 °C. 

Hierdoor behoudt het product zijn unieke 
eigenschappen, ook na veroudering. Een mengsel 
van gekleurde keramische granulaatkorrels 
geeft het membraan een extra uitstraling en een 
aparte esthetische look. Dit geheel maakt van 
SOPRALENE OPTIMA een uniek, veelzijdig en 
gemakkelijk verwerkbaar product, zowel in de 
zomer als in de winter.

SOPRALENE OPTIMA is verkrijgbaar in 
meerdere uitvoeringen met zeer uiteenlopende 
eigenschappen. Het product is bijgevolg geschikt 
voor verschillende toepassingen. SOPRALENE 
OPTIMA is daarenboven een brandveilig (FR) 
membraan versterkt met een composiet-
polyesterinlage. Deze ultrasterke wapening 
zorgt voor een hoge dimensionele stabiliteit 
en een superieure mechanische weerstand. 
De wegbrandfolie op de vrije boord maakt een 
snelle en optimale lasverbinding mogelijk. 

MADE IN BELGIUM

SOPREMA membranen zijn het 
resultaat van het harde werk, de kennis 

en ervaring van onze medewerk(st)ers in 
onze productiesites. De meeste SOPREMA 

bitumineuze waterdichtingen zijn eveneens van  
Belgische makelij, en daar zijn we trots op. 

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

technische goedkeuring

BROOF (t1)
brandveilig volgens soepel bij lage temperatuur

> 40 
levensduurverwachting

jaar

tot -25 °C na 
veroudering
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SOPRAVAP STICK A 07

SOPRAVAP STICK A 15

SOPRAVAP STICK C 15

SOPRAVAP STICK ALU TS

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1

SOPRAVAP ALU ACTIVA 2

SOPRAVAP PB ALU 3

VENTIROCK SBS 3

SOPRAROCK SBS P 3

SOPRAGLASS SBS V 3 / V 4

SOPRAROCK APP P 3

SOPRAFIX SBS

VENTIROCK PB 3

SOPRAROCK PB P 3 / P 4

SOPRAGLASS PB V 3 / V 4

VENTIGLASS PB 3

SOPRAFIX PB

AERISOL VP 40/15

SOPRASTICK VENTI

SOPRASTICK

SOPRAFIX STICK

SOPRAFIX HP

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

PB

SBS

SBS

SBS

APP

PB

PB

PB

PB

PB

PB

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

ALSAN FLASHING JARDIN

ALSAN FLASHING 
QUADRO

AQUADERE

Vlamvrij 
waterdichtingssysteem 
voor opstanden en details op 
bitumineuze daken.

INNOVATIEVE ALTERNATIEVEN
SOPREMA ontwikkelde meerdere 
innovatieve vloeibare alternatieven voor 
bitumineuze membranen: 

Watergedragen primer zonder 
solventen voor een perfecte hechting 
van bitumineuze membranen op de 
ondergrond. 

overzicht bitumineuze membranen · inhoudstafel
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SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR

SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1

SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3

SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1

SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3

SOPRAGUM GARDEN 5 C3

SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 FR ULTRA REFLECT

SOPRALENE FLAM 180 ALU

SOPRALENE OPTIMA 4 C3 MF 

SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR

SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3

SOPRALENE TECHNO M 4 C1

ECOFLEX 4 AF

MONOGUM 4 AF/TF

ANTIROCK 4 TF C1

Legende
Deze gids bevat tal van technische 
informatie, vaak verduidelijkt 
met iconen. Praktisch: gebruik 
de uitvouwbare legende op de 
laatste pagina van deze brochure. 
Zo heeft u onmiddellijk alle 
nodige informatie bij de hand.

SBS

APP

SBS

APP

SBS

SBS

APP

APP

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

APP
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PREMIUM QUALITY

inhoudstafel · overzicht bitumineuze membranen

p. 28ANTIROCK 5 TF C3SBS
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Topprestatieniveau: voldoet aan 
de geldende richtlijnen voor platte 
daken en aan de hoogste eisen 
binnen elke prestatieklasse.
Flexibel: kan op de meeste 
onderlagen (uitgezonderd bezande 
of betalkte APP membranen) 
zonder primer gebruikt worden.
Gebruiksvriendelijk: eenvoudig 
in gebruik en snel klaar.
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SOPRAVAP STICK A 15

Afwerking TS

Verwerking
SELF-ADHESIVE

Stock

Inlage composiet-aluminium

Sd 400

Dikte 1,5 mm

Verpakking   20 x 1,08 m /  32 kg /  24

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een aluminium 
composiet wapening. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als dampremmende laag op stalen of houten 
ondergronden voor gebouwen met een hoge vochtproductie.

SBS

EN 13970

-30
°C

Koude buig

Afwerking Aluminium / Siliconen Film

Verwerking
SELF-ADHESIVE

Stock

Inlage aluminium

Sd 400

Dikte 0,7 mm

Verpakking   30 x 1,08 m /  22 kg /  30

SOPRAVAP STICK A 07
Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een aluminium 
cachering. 
Wordt toegepast als dampremmende laag op stalen ondergronden voor gebouwen 
met een hoge vochtproductie.

SBS

EN 13970

-30
°C

Koude buig

DAMPSCHERMEN
performantmembraan

waterdichting
bitumen

duurzaam

SOPRAVAP STICK C 15

Afwerking TS

Verwerking
SELF-ADHESIVE

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Sd 75

Dikte 1,5 mm

Verpakking   20 x 1,1 m /  38 kg /  20   

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-
composiet wapening. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als dampremmende laag op stalen of houten 
ondergronden. 

SBS

EN 13970

-30
°C

Koude buig

Afwerking TF

Verwerking

Stock

Inlage aluminium

Sd 4000

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  38 kg /  30

SOPRAVAP PB ALU 3
Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een aluminium wapening. 
Wordt toegepast als dampremmende laag op houten of betonnen ondergronden voor 
gebouwen met een hoge vochtproductie.PB

EN 13970

PTV 46-002  0300

Afwerking TS

Verwerking
SELF-ADHESIVE

Stock

Inlage composiet-aluminium

Sd 1500

Dikte 3 mm

Verpakking   10 x 1,08 m /  38 kg /  20

SOPRAVAP STICK ALU TS

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een aluminium 
composiet wapening. 
Wordt toegepast als dampremmende laag op betonnen, stalen of houten 
ondergronden voor gebouwen met een hoge vochtproductie. De lasnaad is deels 
zelfklevend (ter voorkoming van een vlamdoorslag) en deels te lassen met de 
vlam of warme lucht.

SBS

EN 13970

-15
°C

Koude buig

-4
°C

Koude buig

Afwerking TF

Verwerking

Stock

Inlage composiet-aluminium

Sd 1250

Dikte 3,0 mm 

Verpakking   10 x 1,08 m /  34 kg /  15

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1
Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een 
aluminium composiet wapening. 
Wordt toegepast als dampremmende laag op houten of betonnen ondergronden 
waar een partiële verkleving vereist is voor gebouwen met een hoge 
vochtproductie.

Afwerking FF

Verwerking

Stock

Inlage composiet-aluminium

Sd 1250

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1,08 m /  34 kg /  15

SOPRAVAP ALU ACTIVA 2
Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een 
aluminium composiet wapening. 
Wordt toegepast als dampremmende laag op houten of betonnen ondergronden 
waar aan beide zijden een partiële verkleving vereist is voor gebouwen met een 
hoge vochtproductie.

SBS

SBS

EN 13970

EN 13970

-25
°C

Koude buig

-25
°C

Koude buig
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Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een glasvlies 
wapening.
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als 
dampremmende laag.

Afwerking TF

Verwerking

V 3

Stock

Inlage glasvlies

Sd 150

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  40 kg /  25

V 4

Stock

Inlage glasvlies

Sd 200

Dikte 4,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  53 kg /  23

SBS

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-16
°C

Koude buig

Afwerking TF FF FT TT

Verwerking
  

P 3

Stock  

Inlage composiet-polyestervlies

Sd 150

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  37 kg /  30

SOPRAROCK SBS P 3
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende 
laag.SBS

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-16
°C

Koude buig

membraan
waterdichting

bitumen

duurzaam

DAMPSCHERMEN / ONDERLAGEN
performant

SOPRAROCK PB P 3 / P 4
Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een polyester-composiet 
wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als 
dampremmende laag.

Afwerking TF FT FF TT

Verwerking
   

P 3

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Sd 150

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  38 kg /  30

P 4

Stock - - -

Inlage composiet-polyestervlies

Sd 200

Dikte 4,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  52 kg /  23

PB

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-4
°C

Koude buig

Afwerking TF TT

Verwerking
 

P 3

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Sd 150

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  38 kg /  30

SOPRAROCK APP P 3
Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende 
laag.APP

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-6
°C

Koude buig

SOPRAGLASS PB V 3 / V 4
Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een glasvlies wapening.   
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als 
dampremmende laag.

Afwerking TF FT FF TT

Verwerking
   

V 3

Stock

Inlage glasvlies

Sd 150

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  39 kg /  30

V 4

Stock -

Inlage glasvlies

Sd 200

Dikte 4,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  54 kg /  23

PB

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-4
°C

Koude buig
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ONDERLAGEN

Afwerking FF

Verwerking
SELF-ADHESIVE

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 2,6 mm

Verpakking   10 x 1 m /  39 kg /  25

SOPRASTICK VENTI
Zelfklevend en dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een 
polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting op ondergronden waar 
een partiële verkleving vereist is. De lasnaad is deels zelfklevend (ter voorkoming van een 
vlamdoorslag) en deels te lassen met de vlam of warme lucht.

SBS

EN 13707

PTV 46-002  0300

-16
°C

Koude buig

membraan
waterdichting

bitumen

duurzaam
performant
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Afwerking FT

Verwerking

Stock

Inlage polyestervlies

Dikte 2,5 mm

Verpakking   10 x 1 m /  32 kg /  36

Afwerking Film / Polyestermat

Verwerking

Stock

Inlage polyestervlies

Dikte 2 mm

Verpakking   15 x 1 m /  25 kg /  25

SOPRAFIX HP

SOPRAFIX SBS

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als mechanisch te bevestigen onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.

Membraan samengesteld uit een niet-geweven polyester wapening eenzijdig afgewerkt met 
elastomeerbitumen. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als mechanisch te bevestigen onderlaag in een meerlaagse 
dakafdichting.

SBS

SBS

EN 13707

-16
°C

Koude buig

EN 13707

-15
°C

Koude buig

Afwerking FT

Verwerking

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 2,5 mm

Verpakking   10 x 1 m /  32 kg /  36

SOPRAFIX STICK
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als mechanisch te bevestigen onderlaag in een meerlaagse 
dakafdichting.SBS

EN 13707

-16
°C

Koude buig

Afwerking Film / Siliconen Film

Verwerking
SELF-ADHESIVE

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 2,5 mm

Verpakking   10 x 1 m /  30 kg /  36

SOPRASTICK Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag bij opkanten en details in combinatie met een gelaste toplaag.SBS

EN 13707

-16
°C

Koude buig

Afwerking TF

Verwerking

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  43 kg /  23

VENTIROCK PB 3 
Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een polyester-composiet 
wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting op ondergronden waar een partiële 
verkleving vereist is.

PB

-4
°C

Koude buig EN 13707

PTV 46-002  0300

Afwerking TF

Verwerking

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  42 kg /  23

VENTIROCK SBS 3
Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-
composiet wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting op ondergronden waar een 
partiële verkleving vereist is.

SBS

-16
°C

Koude buig EN 13707

PTV 46-002  0300
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SOPRAFIX PB
Membraan samengesteld uit een niet-geweven polyester wapening eenzijdig afgewerkt met 
polymeerbitumen. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als mechanisch te bevestigen onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.PB

EN 13707

0
°C

Koude buig

Afwerking Film / Polyestermat

Verwerking

Stock

Inlage polyestervlies

Dikte 2,0 mm

Verpakking   20 x 1 m /  38 kg /  23

Afwerking FF

Verwerking Losliggend te plaatsen

Stock

Inlage geperforeerd glasvlies

Dikte 1,3 mm

Verpakking   30 x 1 m /  32 kg /  20

AERISOL VP 40/15
Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een geperforeerde glasvlies wapening. 
Wordt toegepast als tussenlaag in combinatie met lasbare afdichtingen waarbij doorheen de 
perforaties een partiële hechting wordt bekomen aan de ondergrond.PB

0
°C

Koude buig

TUSSENLAGEN
membraan

waterdichting
bitumen

duurzaam
performantVENTIGLASS PB 3

Afwerking TF FF

Verwerking

Stock

Inlage glasvlies

Dikte 3,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  45 kg /  23

Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een glasvlies wapening. 
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of op ondergronden waar een 
partiële verkleving vereist is.PB

-4
°C

Koude buig EN 13707

PTV 46-002  0300
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SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR

Afwerking GmF GF

Verwerking
 

Kleur afwerking

gevlamd bruin Ultra Reflect

C3

Stock C3 FR

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  46 kg /  23 

SBS

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  

1557EN 13707

-30 
°C

Koude buig

PREMIUM TOPLAGEN

GmF C3 FR: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en 
een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertra-
gende eigenschappen vereist.

GF C3 FR Ultra Reflect: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende ad-
ditieven en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als reflecterende toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar een betere 
reflectie van de zonnestraling gewenst is (cool roof) en het systeem brandvertragende eigenschappen 
vereist. 

SOPRALENE OPTIMA is het resultaat van jarenlang onderzoek en ervaring op het vlak van elastomeerbitumen. SOPRALENE OPTIMA 
onderscheidt zich van andere SBS gemodificeerde dakmembranen door de keuze van geselecteerde elastomeren en speciale bitumenmengsels. 
Deze mengsels zorgen voor hoge kleefkracht en soepelheid bij extreem lage temperaturen: nieuw tot -30°C, na veroudering tot -25°C. 
Hierdoor behoudt het product zijn unieke eigenschappen, ook na veroudering. Een mengsel van gekleurde keramische granulaatkorrels geeft 
het membraan een extra uitstraling en een aparte esthetische look. Dit geheel maakt van SOPRALENE OPTIMA een uniek, veelzijdig en 
gemakkelijk verwerkbaar product, zowel in de zomer als in de winter. SOPRALENE OPTIMA is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen met 
zeer uiteenlopende eigenschappen. Het product is bijgevolg geschikt voor verschillende toepassingen.

membraan
waterdichting

bitumen

duurzaam

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY
M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

performant

Afwerking GmF

Verwerking
 

Kleur afwerking

gevlamd bruin Ultra Reflect zwart

C3

Stock C3 FR

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  45 kg /  23 

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende en brandvertragende additieven en een polyester-
composiet wapening. 
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting voor groendaken.

Afwerking GmF

Verwerking
 

Kleur afwerking

zwart

C3

Stock C3 FR

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  46 kg /  23

SBS

3000
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EN 13707

Is worteldoorgroei-
bestendig volgens 

EN 13948. 

-30
°C

Koude buig

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR

SOPRALENE OPTIMA 4 C3 MF

Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een 
polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als éénlaagse dakafdichting op ondergronden waar het systeem brandvertragende eigenschappen en 
een partiële verkleving vereist.

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet 
wapening. 
Wordt hoofdzakelijk toegepast als mechanisch te bevestigen éénlaagse dakafdichting waar het systeem 
brandvertragende eigenschappen vereist. De vrije boord is 12 cm breed. 

Afwerking GF

Verwerking

Kleur afwerking

gevlamd bruin

C3

Stock C3 FR

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   6 x 1 m /  38 kg /  25

SBS

SBS

1557
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-30
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-30
°C

Koude buig

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

* MF: enkel overlappen
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Afwerking GmF AmF TmF

Verwerking
   

 Kleur afwerking

zwart Bourgogne zand / talk

C1

C1 - -

C1 FR* -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  52 kg /  23   8 x 1 m /  47 kg /  23   10 x 1 m /  50 kg /  23

C3

Stock C3 FR* - -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  51 kg /  23 - -

Pr
em

iu
m

 to
pl

ag
en

STANDAARD TOPLAGEN
membraan

waterdichting
bitumen

duurzaam

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3
GF C1 FR: Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als éénlaagse dakafdichting op ondergronden waar een partiële verkleving vereist is.

Afwerking GF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart

C1

Stock C1 FR*

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   6 x 1 m /  39 kg /  25

SBS

-20
°C

Koude buig

SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3
TmF C1: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag onder schutlaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

GmF/AmF C1 FR/C3 FR: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-
composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting op ondergronden waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen vereist.

SBS

2024
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-20
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Koude buig

performant SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3
GF/AT C1 - AF C1/C3: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

GF/AT C1 FR - AF C1 FR/C3 FR: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

TF C1/C3: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag onder schutlaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

Afwerking AF GF TF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart wit Bourgogne zwart zand / talk

C1

Stock
C1 -

C1 FR* - -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  49 kg /  23   8 x 1 m /  50 kg /  23  10 x 1 m /  50 kg /  23

C3

Stock
C3 - - -

C3 FR* - -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  49 kg /  23  10 x 1 m /  50 kg /  23

SBS
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-20
°C

Koude buig

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1

Afwerking AF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart

C1

Stock C1 FR*

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  49 kg /  23

C1 FR: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende en brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting voor groendaken.

SBS

-20
°C

Koude buig

3000
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SOPRALENE TECHNO M 4 C1
AF C1 FR: Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt hoofdzakelijk toegepast als mechanisch te bevestigen éénlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

Afwerking AF

Verwerking

Kleur afwerking  

zwart          

C1

Stock C1 FR*

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  48 kg /  25

SBS

2025
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-20
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SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3
AF C1 FR/C3 FR: Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als éénlaagse dakafdichting op ondergronden waar het systeem brandvertragende eigenschappen en een partiële verkleving vereist.

Afwerking AF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart wit

C1

Stock C1 FR* -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   6 x 1 m /  38 kg /  25

C3

Stock C3 FR*

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   6 x 1 m /  38 kg /  25

SBS

2025
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(*)
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Koude buig

ECOFLEX 4 AF Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

Afwerking AF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart

Stock 

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  47 kg /  25

SBS

-15
°C

Koude buig

EN 13707
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SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1

Afwerking AmF TmF

Verwerking
  

Kleur afwerking

zwart zand / talk

C1

Stock C1 FR*

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  48 kg /  23   10 x 1 m /  50 kg /  23

B1

Stock B1 FR* -

Inlage polyester-glasvlies combinatie

Dikte 4,0 mm

Verpakking -   8 x 1,1 m /  47 kg /  25

APP
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-16
°C

Koude buig

AmF / TmF C1 FR: Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

TmF B1 FR: Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester/glasvlies combinatie wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3

SOPRAGUM GARDEN 5 C3

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met wortelwerende 
additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting 
voor groendaken.

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met wortelwerende 
additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting voor 
groendaken.  
Wordt eveneens toegepast als afdichting van kelders en ondergrondse 
structuren.

Afwerking AF TF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart zand / talk

C1

Stock C1

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  47 kg /  25   10 x 1 m /  48 kg /  23

C3

Stock C3 -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking -   10 x 1 m /  48 kg /  23

Afwerking TF

Verwerking

Kleur afwerking

zand / talk

C3

Stock C3

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 5,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  49 kg /  23

APP

APP

2814

EN 13707

Is worteldoorgroei-
bestendig volgens 

EN 13948. 

-16
°C

Koude buig

2814

Is worteldoorgroei- 
bestendig volgens  

EN 13948. 

-16
°C

Koude buig

EN 13707

EN 13969
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SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3

Afwerking TF AF

Verwerking

Kleur afwerking

zand / talk zwart wit Veronese

C1

Stock
C1 -

C1 FR* - -

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  51 kg /  23   8 x 1 m /  50 kg /  23

APP
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(*)

-10
°C

Koude buig

Afwerking AF TF

Verwerking

Kleur afwerking

zwart zand / talk

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  52 kg /  25  10 x 1 m /  52 kg /  23

MONOGUM 4 AF/TF Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.APP

EN 13707

-6
°C

Koude buig

To
pl

aa
g

To
pl
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g

TF/AF C1: Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

TF/AF C1 FR: Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening. 
Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.



BESCHERMINGSLAGEN 
MET METAALAFWERKING

membraan
waterdichting

bitumen

duurzaam

SOPRALENE FLAM 180 ALU
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen, een polyester wapening 
en een aluminium cachering.  
Wordt ondermeer toegepast als beschermingslaag van de dakafdichting 
waar het systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

SBS

EN 13707

-16
°C

Koude buig

Afwerking Aluminium / Film

Verwerking

Stock

Inlage polyestervlies

Dikte 4 mm

Verpakking   8 x 1 m /  41 kg /  28

SBS

Afwerking GF

Verwerking
 

Kleur afwerking

Ultra Reflect

C3

Stock C3 FR

Inlage Composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  46 kg /  23

SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 FR ULTRA REFLECT
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met brandvertragende additieven en een polyester-composiet wapening.  
Wordt toegepast als reflecterende toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting waar een betere reflectie van de zonnestraling gewenst is (cool roof) en het 
systeem brandvertragende eigenschappen vereist. De ultrareflecterende eigenschappen van het granulaat zorgen voor een sterk verminderde opwarming van het 
dakoppervlak. 

1557
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COOL ROOF SYSTEMEN membraan
waterdichting

bitumen

duurzaam

TECHNISCHE GEGEVENS

Solar Reflectance Index (SRI) = 70

26 27

performant performant
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Afwerking TF

Verwerking

C1

Stock

Inlage Composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking   10 x 1 m /  50 kg /  23

ANTIROCK 4 TF C1
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als éénlaagse afdichting, onder asfaltbeton of gietasfalt, van burgerlijke 
bouwwerken en parkings.SBS

2988

EN 14695

-20
°C

Koude buig

membraan
waterdichting

bitumen

duurzaam
BURGERLIJKE BOUWKUNDE performant

Afwerking TF

Verwerking

C3

Stock

Inlage Composiet-polyestervlies

Dikte 5,0 mm

Verpakking   8 x 1 m /  50 kg /  20

ANTIROCK 5 TF C3
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
Wordt toegepast als éénlaagse afdichting, onder asfaltbeton of gietasfalt, van burgerlijke 
bouwwerken en parkings.SBS

EN 14695

-20
°C

Koude buig

overzicht bitumineuze membranen · burgerlijke bouwkunde

28

mini-macaden
 Snel - performant - zuinig - polyvalent - veilig - ecologisch

De MINI-MACADEN (Machine à Denis) is een automatisch apparaat ontwikkeld door SOPREMA. De machine is 
geschikt voor het uitrollen, het lassen en het aandrukken van bitumineuze membranen (8 tot 10 meter lengte). 
De compactheid van de machine zorgt voor een gemakkelijk vervoer naar de werf, bijvoorbeeld met een bestel-
wagen. De machine kan ongeveer 1.000 m² per dag aanbrengen, wat de weersomstandigheden ook mogen zijn 
(wind & temperatuur), met behulp van 4 medewerkers. Deze personen realiseren de kopse naden.

Het gepatenteerde warme luchtsysteem zorgt voor een constante temperatuur waardoor het membraan op een 
perfecte manier aan de ondergrond wordt aangebracht. De bitumenrups die voortvloeit en deze optimale hechting 
aan de ondergrond kan praktisch onmogelijk met de handbrander worden geëvenaard. 

Het vlamvrije systeem vermindert het risico op ongevallen en zorgt voor een aanzienlijke gasbesparing (maar liefst 
50% minder t.o.v. handmatig lassen). Het gebruik van de MINI-MACADEN zorgt voor een sterk comfort tijdens 
het lassen.

De machine kan zowel gebruikt worden voor viaducten, parkings als daken. 

Snelheid 4 tot 6 meter / minuut

Afmeting/gewicht
(lengte x breedte x hoogte)

  1,79 m x 1,04 m x 1,10  m /  300 kg

29



Legende

SBS

PB

APP

 Styreen Butadieen Styreen

Polymeerbitumen

 Atactisch Polypropyleen

Samenstelling bitumen

Gegarandeerde soepelheid tot de 
aangegeven temperatuur

-x
°C

Koude buig

Projectmatig te bespreken

Product op voorraad

Enkel leverbaar op bestelling. 
Minimum afname 2000 m2

Stock

Afmeting van de rol

Gewicht van de rol

Aantal rollen per pallet

Kenmerken verpakking

bovenafwerking: leislag 
onderafwerking: folie

bovenafwerking: leislag 
onderafwerking: macrofilm

bovenafwerking: leislag 
onderafwerking: talk (zand)

bovenafwerking: folie 
onderafwerking: folie

bovenafwerking: folie
onderafwerking: talk (zand)

bovenafwerking: granulaat 
onderafwerking: folie

bovenafwerking: granulaat 
onderafwerking: macrofilm

bovenafwerking: talk (zand) 
onderafwerking: folie

bovenafwerking: talk (zand) 
onderafwerking: siliconenfilm

bovenafwerking: talk (zand) 
onderafwerking: talk (zand)

bovenafwerking: talk (zand)
onderafwerking: macrofilm

AF

AmF

AT

FF

FT

GF

GmF

TF

TS

TT

TmF

Afwerking

Zelfklevende membranen

Giet- of koudkleefmethode

Vlamlasmethode

Mechanische bevestiging

Koudkleefmethode

Verwerking

Product voldoet in de goedgekeurde 
systemen aan de basisnormen voor 
preventie van brand en ontploffing
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Product in overeenstemming met de 
Europese regelgeving

Product beantwoordt aan de specificatie 
volgens de Technische Voorschriften  

PTV 46-002

PTV 46-002  0300

Technische certificaten en 
goedkeuringen

Technische goedkeuring van het product of 
systeem voor een specifieke toepassing 

Cool roof

SRI
De zonnereflectie index (Solar 
Reflectance Index) wordt aan 
de hand van de emissie en 
reflectie berekend volgens 
ASTM E 1980-0

Premium gamma: producten met het 
hoogste niveau in kwaliteit en technische 

eigenschappen. 

Premium label

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

SELF-ADHESIVE



SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële 
medewerkers te spreken? 
Contacteer onze klantendienst: tel.: 
+32 (0)14 23 07 07

U hebt een technische vraag over de toepassing 
van één van onze producten? 
Contacteer ons op het tel.: +32 (0)14 23 07 07 
of stuur een email naar 
roof-consulting@soprema.be

Alle informatie vindt u op www.soprema.be
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E

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 voorafga-

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

SOPREMA NV I Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België | Tel: +32 (0)14 23 07 07 | Fax: +32 (0)14 23 07 77 | info@soprema.be | www.soprema.be


