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ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN 
VOOR HET ISOLEREN VAN:

 + SPOUWMUREN

 + MUREN LANGS DE BINNENZIJDE

 + GEVELS

 + GEVENTILEERDE GEVELS 
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WELCOME TO 
SOPRACITY
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. 
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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. 



gevel, muur en wand I uitdagingen 

SPOUWMUREN 
ISOLEREN

Bij het isoleren van uw project is het belangrijk om de totale bouwschil 
te bekijken. Een compleet isolatiepakket zorgt voor een optimaal 
rendement met een minimum aan investering. Spouwmuurisolatie is 
hierin een niet te missen schakel.  De keuze voor de juiste isolatietape 
zorgt voor een perfect luchtdicht resultaat.  

PUR/PIR

Dankzij hun unieke samenstelling zijn PUR en PIR-harde isolatiepanelen 
twee van de meest efficiënte isolatiematerialen op de markt. Ze zijn populair 
vanwege de optimale verhouding tussen hun thermische prestaties en 
compactheid. Een dunne isolatielaag met een lage lambda-waarde 
(van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) levert een sterk 
isolerend resultaat. Een ruimte isoleren met compacte materialen zoals 
PUR/PIR zorgt voor een maximaal plaatsgebruik. PUR/PIR heeft een 
uitstekende lambda-waarde wat een uiterst positief resultaat op het 
vlak van EPB oplevert. 

XPS

Dit type isolatie is fors in opmars en heeft multi-inzetbaarheid als voornaamste 
troef. Dezelfde XPS-isolatiepanelen kunnen vaak voor meerdere toepassingen 
gebruikt worden zoals vloeren, wanden, daken, funderingsmuren, enz. 
Bovendien is XPS 100% recycleerbaar, vochtbestendig en uiterst 
drukvast (300 - 700 kPa). 
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PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Snelbouwsteen

2 ISOLATIE
SOPRATHERM ALU mechanisch 
bevestigd en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE 

3 GEVEL Gevelsteen

XPS

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Snelbouwsteen

2 ISOLATIE
XPS PM mechanisch bevestigd en 
naden afgewerkt met  
EFIBANDE BUTYLE

3 GEVEL Gevelsteen

+ Met thermisch performante PUR/PIR-isolatie + 100% recycleerbare XPS-isolatie
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MUREN LANGS
DE BINNENZIJDE ISOLEREN

Isolatie is een belangrijke factor bij de bouw en renovatie van een 
energiebewust project. De hoofdtaak van isolatie is nog steeds het 
maximaal beperken van warmteverlies, het vermijden van koudebruggen 
wat resulteert in een aangenaam binnenklimaat. 

Diverse isolatiesoorten maken een oplossing specifiek voor binnenmuren 
mogelijk: PUR/PIR, XPS en houtvezels. 

PUR/PIR

Dankzij hun unieke samenstelling zijn PUR en PIR-harde isolatiepanelen 
twee van de meest efficiënte isolatiematerialen op de markt. Ze zijn populair 
vanwege de optimale verhouding tussen hun thermische prestaties en 
compactheid. Een dunne isolatielaag met een lage lambda-waarde 
(van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) levert een sterk 
isolerend resultaat. Een ruimte isoleren met compacte materialen zoals 
PUR/PIR zorgt voor een maximaal plaatsgebruik. PUR/PIR heeft een 
uitstekende lambda-waarde wat een uiterst positief resultaat op het 
vlak van EPB oplevert. 

XPS

Dit type isolatie is fors in opmars en heeft multi-inzetbaarheid als voornaamste 
troef. Dezelfde XPS-isolatiepanelen kunnen vaak voor meerdere toepassingen 
gebruikt worden zoals vloeren, wanden, daken, funderingsmuren, enz. 
Bovendien is XPS 100% recycleerbaar, vochtbestendig en uiterst 
drukvast (300 - 700 kPa). 

HOUTVEZELS

Naast isoleren is een aangenaam binnenklimaat voor iedereen minstens even 
belangrijk. Natuurlijke isolatie uit houtvezels onder de merknaam PAVATEX 
by SOPREMA biedt een circulaire oplossing voor zowel thermische als 
akoestische problemen. Dit type isolatie zorgt eveneens voor een aanzienlijke 
vermindering van contactgeluiden. Gemoedsrust verzekerd. 
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THERMISCH & AKOESTISCH

Het isoleren van binnenmuren of buitenmuren langs de binnenzijde 
heeft 2 voornaamste redenen. 

Een eerste reden is akoestiek. Het aanbrengen van akoestische isolatie 
vermindert de hinder door storende contactgeluiden. Een voorbeeld 
hiervan is het systeem met de 100% natuurlijke Pavaferm, geïllustreerd 
in het systeem uiterst rechts op de pagina hiernaast. Meer weten over 
onze akoestische oplossingen PAVACOUSTIC by SOPREMA? Contacteer 
ons via info@soprema.be.

Een tweede reden is thermisch (zoals eerder in dit hoofdstuk al 
aangehaald). Bij renovatie kunnen buitenmuren niet altijd langs 
de buitenzijde worden geïsoleerd. De voornaamste reden hiervan is 
plaatsgebrek. In deze situatie opteert u best voor de isolatie van de 
buitenmuur langs de binnenzijde. Het uiterst linkse systeem op de 
pagina hiernaast is hiervan een perfect voorbeeld. Dit systeem omvat 
een kant-en-klare oplossing met isolatie en gipskartonplaat in één 
product: Sis Reve SI is heel erg handig, kostenefficiënt, snel in plaatsing 
en rechtstreeks overschilderbaar.
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PUR/PIR INCLUSIEF GIPSAFWERKING:
THERMISCHE ISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENMUUR Snelbouwsteen

2 ISOLATIE
SIS REVE SI bevestigd met 
mortellijm

3 AFWERKING
Rechtstreeks beschilderbaar of 
behangbaar

4 VERBINDING Verstevigde gipspleister

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
AKOESTISCHE ISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENMUUR Binnenmuur

2 STRUCTUUR & ISOLATIE
Metal stud stalen geraamte met 
daartussen PAVAFLEX PLUS + 
DESOLIDARISATIEBAND

3
AKOESTISCHE 
AFWERKING

PAVAFERM + schuimband

+ Goed akoestisch resultaat+ Handig
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GEVELS ISOLEREN &
AFWERKEN MET BEPLEISTERING

SYNERGIE

Isolatiematerialen afstemmen op de gevelafwerking is een must. Daarbij 
is het belangrijk om op zoek te gaan naar een type isolatiemateriaal dat 
compatibel is met de bepleistering. Houtvezelisolatie is 100% natuurlijk 
en uiterst compatibel met de meest gangbare pleistersoorten. 
Bovendien is het van belang om de gewenste gevelisolatie en -afwerking 
af te stemmen op het type gevel (bijvoorbeeld houtskelet, CLT Cross-
Laminated Timber of metselwerk). Enkele mogelijke systemen kan u op 
de rechterpagina terugvinden.  

Gevels afwerken met bepleistering is vaak een budgetvriendelijke keuze.  
Maar de afwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos, op pagina 11 kan u 
enkele systemen terugvinden met gangbare gevelbekledingen. 
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Hector Denis, Brussel (BE) - natuurlijke houtvezelisolatie 

Diffutherm
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HOUTSKELET
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 TECHNISCHE SPOUW Latten en leidingspouw

3 STABILISATIEPLAAT PAVAPLAN

4
ISOLATIE TUSSEN DE 
KEPERS

PAVAFLEX PLUS

5 ISOLATIE PAVAWALL GF

6 AFWERKING Buitenbepleistering

CLT 
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 TECHNISCHE SPOUW Latten en leidingspouw

3 BINNENMUUR CLT-constructie

4 ISOLATIE PAVAWALL GF

5 AFWERKING Buitenbepleistering

METSELWERK 
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE 

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Gemetselde buitenmuur

2 ISOLATIE
PAVAWALL GF mechanisch 
bevestigd

3 AFWERKING Buitenbepleistering
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GEVELS ISOLEREN & 
AFWERKEN MET GEVELBEKLEDING

PLAATSBESPARING

Bij geventileerde gevels is de synergie tussen de bouwmaterialen 
binnen de hele gebouwschil cruciaal. Het is daarbij belangrijk dat het 
type isolatie wordt afgestemd op het type gevelbekleding. Diverse 
gevelstructuren behoren tot de mogelijkheden: houtskelet, CLT (Cross-
Laminated Timber) of gemetselde gevels. Houtvezelisolatie biedt hiervoor 
talrijke oplossingen binnen een 100% natuurlijk gamma. PUR/PIR isolatie 
zorgt dan weer voor een optimaal thermisch resultaat dankzij de creatie 
van een ononderbroken isolatieschild. Voldoende ventilatie tussen 
de isolatie en de gevelbekleding is uiterst belangrijk. 
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HOUTSKELET
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE  

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 TECHNISCHE SPOUW Latten en leidingspouw

3 STABILISATIEPLAAT PAVAPLAN

4
ISOLATIE TUSSEN
KEPERS

PAVAFLEX PLUS

5 ISOLATIE ISOLAIR

6 VENTILATIE Ventilatiespouw

7 AFWERKING Gevelafwerking

Zonnige Kempen, Westerlo (BE) - 
natuurlijke houtvezelisolatie Pavaflex 
Plus, Isoroof & Pavawall GF
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CLT
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE 

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 BINNENMUUR CLT-constructie

3 ISOLATIE ISOLAIR

4 VENTILATIE Ventilatiespouw

5 AFWERKING Gevelafwerking

METSELWERK
PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Gemetselde buitenmuur

2 ISOLATIE
EFIGREEN ITE Mechanisch 
bevestigd en naden met
isolatietape EFIBANDE BUTYLE

3 VENTILATIE Ventilatiespouw

4 AFWERKING
Lattensysteem 
en gevelafwerking

METSELWERK 
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Gemetselde buitenmuur

2 ISOLATIE ISOLAIR

3 VENTILATIE Ventilatiespouw

4 AFWERKING Gevelafwerking

+ Aangenaam binnenklimaat: metselwerk+ Aangenaam binnenklimaat: CLT

+ Hoge thermische performantie
+ Isolatie met aluminium afwerking van 50 micron
+ Brandreactie: klasse D-s2



gevel, muur en wand I uitdagingen 

12



oplossingen I gevel, muur en wand

13



gevel, muur en wand I service

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
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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 gebruiksvoorwaarden 
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


