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SESOPREMA STÅR TILL TJÄNST!

Vill du komma i kontakt med en av våra säljare?
Behöver du tekniskt råd för att lägga våra 
produkter?

Var vänlig att kontakta vår kundtjänst på:  
+46-(0)8-646 35 00

Du hittar mer information på: www.soprema.se  

SOPREMA AB I Diabasgatan 12 - 254 68 Helsingborg - SVERIGE
Tel. : +46-(0)8-646 35 00 I info@soprema.se | www.soprema.se

SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända kvalitetssystemet ISO EN 9001:2008, i vilket systemet verifieras 
oberoende och certifieras.  SOPREMA förbehåller sig rätten att allteftersom kunskap och tekniker utvecklas ändra sammansättning och användningsvillkor för sina 

produkter utan föregående meddelande.

FÄRGALTERNATIV
Bitumenbaserat tätskikt

NATURAL
BLACK SLATES 
(ZWA)
skiffergrå

WHITE SLATES
(WHITE)
vit

GREEN VERONESE
SLATES (VER)
grön

BROWN
BOURGOGNE (BOU)
SLATES
röd

BLACK GRANULES
(NOI GR)
svart

STANDARD

TILLVAL



VARFÖR TAKTÄCKNING 
FRÅN SOPREMA?
HÖGTEKNOLOGISK OCH HÅLLBAR TAKTÄCKNING I 
ALLA VÄDER! 

Kvaliteten på SOPREMAS produkter är välkänd och högt värderad över 

hela världen sedan drygt 100 år. Våra produkter klarar alla utmaningar inom 

taktäckning. SOPREMAS fabriker och utbildade tekniker samarbetar sedan 

länge med takföretag, byggbolag och arkitekter med flera. Därför vet vi att vi 

kan förse marknaden med högkvalitativa tätskiktslösningar.

BESKRIVNING

SOPRALENE MF 5000 och SOPRAROCK YEP 3500 är tätskiktssystem för 

2-lagstäckning av tak som ställer mycket höga krav på hög säkerhet mot 

läckage. Tätskiktsystemet består av det övre skiktet SOPRALENE MF 5000 
och det undre skiktet SOPRAROCK YEP 3500. Produkterna består av SBS-

modifierat bitumen som förstärkts med polyesterarmering. Det undre lagret kan 

användas som tillfällig tätning medan resten av taket färdigställs. Ovansidan på 

SOPRALENE MF 5000 är skyddsbelagd med skiffergranulat och överlappet 

har försetts med en smältfilm. Även undersidan har försetts med en smältfilm. 

SOPREMAS 2-lagstäckning uppfyller den nordiska brandklassen BROOF (t2).

Nr SC0702-13

SOPRALENE MF 5000
SOPRAROCK YEP 3500

Armering

Armering

polyesterarmering

polyesterarmering

Nominell 
tjocklek (på 

kanten)

Nominell 
tjocklek (på 

kanten)

Förpackning

Förpackning

8 x 1 m

10 x 1 m

20

24

40 kg

35 kg

Bitumen

Bitumen

Installation

Installation

Standard-
färg

Standard-
färg

Skiffergrå (ZWA)

Skiffergrå (ZWA)

utvald bitumen och SBS-polymerer

utvald bitumen och SBS-polymerer

SAMMANSÄTTNING SOPRALENE MF 5000

MONTERING

SOPRALENE MF 5000 och SOPRAROCK YEP 3500 är system för 

2-lagstäckning med effektivare montering än de traditionella systemen som 

klistras. SOPRALENE MF 5000 helsvetsas till underlaget. SOPRAROCK YEP 
3500, som har en  mekanisk infästning och svetsas i skarvarna.

CERTIFIERING OCH GARANTI

SOPRALENE MF 5000 och SOPRAROCK YEP 3500 är ett flexibelt 

tätskiktssytem för garanterat vattentäta tak. SOPRALENE MF 5000 och 

SOPRAROCK YEP 3500 är godkända av Basta, Byggvarubedömningen 

och SundaHus samt certifierad enligt SINTEF. SOPRALENE MF 5000 och 

SOPRAROCK YEP 3500 täcks av en 15-årsgaranti som omfattar material- 

och följdskador som uppstått på grund av materialfel eller fel i monteringen. 

Av erfarenhet vet vi att tak med SOPREMAS 2-lagstäckning SOPRALENE 
MF 5000 och SOPRAROCK YEP 3500 har en livslängd på över 30 år. 

SOPREMAS produkter tillverkas med fokus på hållbarhet för människan, 

miljön och ekonomin. SOPREMA har alltid lagt stor vikt vid kvalitet och vi 

är certifierade i enlighet med kvalitetssäkringssystemen EN ISO 9001 och 

EN ISO 14001.

FÖRDELAR

 + Mjuk och flexibel även vid låga temperaturer

 + Livslängd på mer än 30 år

 + Mycket starka skarvar

 + Stark och stabil armering

 + Brandklass BROOF (t2)

 + Bitumenbaserat tätskikt godkänt av 
 Byggvarubedömningen (BVB), BASTA, SundaHus och  
 SINTEF

Divaltokod

Divaltokod

100880

114635

4 ± 0,2 mm

2,8 ± 0,2 mm

SAMMANSÄTTNING SOPRAROCK YEP 3500


