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Bitumineuze waterdichting 

 

TECHNISCHE FICHE 

 

SOPRAJOINT 
 

Omschrijving 
 

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende additieven en een niet-geweven 

polyestervlies wapening. 

Wordt toegepast als overbrugging van bewegings- en zettingsvoegen bij afdichtingen. Zie plaatsingsrichtlijn 

voor meer informatie. 

De bovenzijde is in het midden afgewerkt met een 20 cm brede aluminium folie van 0,02 mm en is voorzien 

van wegtrek siliconenpapier. 

De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. 

 

 

Samenstelling 
 

 SOPRAJOINT 
Inlage  niet-geweven polyestervlies 

Afwerking bovenzijde 
20 cm aluminiumfolie (midden) 

+ wegtrek siliconenpapier 

Afwerking onderzijde wegbrandfolie 

Dekmassa elastomeerbitumen 

 

 

Verpakking & opslag 
 

 SOPRAJOINT 
Afmetingen van de rol (m) 10 x 0,45 

Massa van de rol (kg) 22 

Aantal rollen per doos 2 

 

De rollen dienen rechtop, op een vlakke ondergrond, beschermd tegen vocht en zonlicht bewaard te 

worden. Het is raadzaam om de rollen voor verwerking minimaal 5 uur te bewaren bij een temperatuur 

boven 2 °C. 

 

 

Eigenschappen 
 

  SOPRAJOINT 

Dikte (mm) (EN 1849-1) MDV 4,2 

Maximale treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1) MLV 200 

Maximale treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1) MLV 150 

Rek bij max. treksterkte L (%) (EN 12311-1) MDV 100 

Rek bij max. treksterkte B (%) (EN 12311-1) MDV 80 

Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1) MLV 0,5 

Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)  MLV 150 

Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)  MLV 150 

Lage temperatuur flexibiliteit (°C) (EN 1109) MLV -20 

Vloeiweerstand (°C) (EN 1110) MLV 100 
MDV = gemiddelde waarde  /  MLV = grenswaarde  /  NPD = geen prestatie vastgesteld 
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Verwerking 
 

Wordt gebruikt in combinatie met een soepele ondersteuningslaag BANDE LM SOPRAJOINT en een 

scheidingslaag SOPRAVOILE 100 of ECRAN NTS 170. 

Het systeem wordt gelast. Zie plaatsingsrichtlijn voor meer informatie. 

 

 

Keuring & certificaten 
 

 Nr: 1119-CPR-13132 

 Jaar: 2014 

 Norm: EN 13707 

 

 

Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Dit membraan 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. 
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