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ALSAN FLASHING JARDIN 
 

1 BESCHRIJVING 
 

ALSAN FLASHING JARDIN is een kant-en-klaar bitumen-polyurethaan hars voor het 

waterdicht afsluiten van opstanden, dakranden en allerhande moeilijke dakdetails. 

ALSAN FLASHING JARDIN bevat wortelwerende additieven voor het gebruik op 

groendaken. 

 

 

2 EIGENSCHAPPEN 
 

In overeenstemming met de huidige officiële normen of interne standaarden. 

 

 ALSAN FLASHING JARDIN 

Fysische toestand monocomponent, zwart, stroperige pasta 

Dichtheid bij 25 °C ± 1050 kg/m³ 

Viscositeit bij 23 °C ± 250 Po 

Gehalte vaste stof (in gewicht) 80% 

Vlampunt 2,5 °C 

Ontvlambaarheid gemakkelijk ontvlambaar 

Droogtijd 
overdekbaar na 2 uur  

droog: 12 uur (nog kleverig bij aanraking) 

 

 

3 VERPAKKING EN OPSLAG 
 

Verpakking: 2,5 kg, 5 kg en 15 kg 

 - 2,5 kg / 15 kg (in metalen emmer/blik) 

 - 5 kg (in plastic zak in kunststof emmer) 

 

Opslag: 12 maanden in originele, ongeopende verpakking op een koele, droge en 

vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen 5 en 30 °C. 

 Bewaar metalen emmers/blikken ondersteboven. 
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4 VERBRUIK 
 

Afhankelijk van de plaats en gewenste resultaat zal het verbruik liggen tussen de 1,6 kg/m² 

en 2,4 kg/m². 

 

waterdichtingssysteem: 1,6 kg/m² in 2 lagen, respectievelijk 900 g/m² en 700 g/m² 

 

met verstevigingen: Op plaatsen waar spanningen kunnen optreden (hoeken, barsten, 

overgangen van ondergrond, enz.) dient voorafgaandelijk 

versteviging met Alsan verstevigingsvlies aangebracht te worden. 

 Voor het aanbrengen van het vlies dient een extra laag van  

± 500 g/m² in rekening gebracht te worden. 

 

afwerking met instrooiing: Voor het afstrooien dient een bijkomende laag van ± 300 g/m² 

gebruikt worden. 

 

Contacteer Soprema voor meer informatie betreffende de plaatsing. 

 

 

5 TOEPASSING 
 

ALSAN FLASHING JARDIN wordt gebruikt voor het vlam vrij afdichten van opkanten en 

detailleringen bij nieuwbouw en renovatie. ALSAN FLASHING JARDIN hecht op bijna alle 

ondergronden zoals met zand of mineraal afgewerkte bitumineuze Soprema membranen, 

beton, hout, metaal en polyester. 

 

Contacteer Soprema voor meer informatie en voor toepassingen op andere ondergronden. 

 

 

6 VERWERKING 
 

ALSAN FLASHING JARDIN wordt rechtstreeks en zonder hechtprimer aangebracht op een 

zuivere en droge ondergrond. In de hoeken wordt ALSAN FLASHING JARDIN in combinatie 

met vliesversterking gebruikt om spanningen op te vangen. 

Het geheel kan afgewerkt worden met leislag of granulaat. 

 

Voor gebruik dient de pasta voldoende geroerd te zijn. 

 

Gebruik Diluant V voor het reinigen van het gereedschap. 

 

Zie betreffende verwerkingsrichtlijnen voor meer informatie 
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7 KEURING & CERTIFIKATEN 
 

 Europese Technische Goedkeuring: ETA-08/0114 

 

 

8 ALGEMENE INFORMATIE 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu: 

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het betreffende product. 

 

Kwaliteit: 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel EN ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marnix DERKS 

 Technisch Directeur 

 


