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Att lägga tak med konventionella takpapp är inte alltid det enkla sättet och kan t o m vara omöjligt vid tätning av komplicerade jobb som balkonger, terrasser, burspråk, takfönster, kupoler, avlopp, kanttätningar etc. SOPREMA drar nytta av sin
erfarenhet och sitt kunnande sedan många år tillbaka inom
fältet och har utvecklat en speciell produktlinje med tätningssystem för sådana byggnadsjobb genom att investera i polyuretanhartsteknik. En unik produklinje under varumärket ALSAN. Den är baserad på enkomponents polyuretanhartser som
är UV-resistenta, flexibla, klara att använda och 100 % kompatibla med bitumen. Dessutom ger de en utmärkt vidhäftning
mot nästan alla underlag och ger ytterligare tekniska lösningar
för tillämpningar där andra system inte fungerar. ALSAN
FLASHING är tveklöst en höjdpunkt inom denna produktlinje,
det första flytande, självutjämnande, UV-resistenta, flamsäkra
och sömlösa vattentätningssystemet som utformats, tillverkats
och marknadsförts av yrkesfolk för platta tak för en perfekt finish på kanttätningsjobb, takkanter och alla typer av svårhanterliga takdetaljer.

++

Brandsäkerhet: flamsäkert system

++

100 % kompatibelt med bitumenmembran APP och
SBS SOPREMA

++

Enkomponent: ingen blandning krävs

++

Systemet behöver ingen primer och är 400 % flexibelt

++

Optimal vidhäftning på nästan alla underlag

++

UV-resistent

++

Europeiskt godkännandebevis (ETA-08/0114)

++

Flexibilitet upp till -36°C

Alsan Flashing har en ny 5kg förpackning: en plasthink med en
återförslutbar påse.
Alsan Flashing*:
2,5 kg, 5 kg och 15 kg
Alsan förstärkningsmaterial:
0,10 m eller 0,20 m x 50 m
* Lagra behållarna upp-och-ned
Finns också : Alsan Flashing Garden
Du hittar mer tekniska informationer (teknisk-och säkerhetsdatablad, ETA) på Sopremas websida: www.soprema.se

Alsan Flashing är ett unikt, patenterat, enkomponents flytande tätningssystem som är färdigt att användas och består av polyuretanharts och en höggradig
SBS-elastomerbitumen som behåller sin flexibilitet utan
alternativ på marknaden.
Alsan Flashing har ett antal användningsområden
inte enbart för kanttätning utan även för en perfekt vattentät yta på alla takdetaljer, t.ex. stuprör, kupoler, skorstenar, ventileringstrummor, avlopp, takkantsektioner
etc.
Finns också :
++ ALSAN FLASHING GARDEN
Flytande tätskikt för kanterna av gröna tak. Passar
perfekt till rotskyddsmembran som Sopralene Optima
Garden, Sopralene Techno Garden och Sopragum
Garden.

högteknologisk
Installation
Alsan Flashing appliceras direkt i två skikt (0,900 kg/m² +
0,700 kg/m²) och utan någon vidhäftningsprimer på ett rent
torrt underlag.
Alsan Flashing kanttätning appliceras efter att takrullen
har lagts ut fram till kanten på den förhöjda kanten, minst 0,15
m hög.

Ny förpackning

Egenskaper

Cirka 2 timmars torktid krävs mellan de två skikten beroende
på den omgivande temperaturen.
Ett 0,10 m Alsan förstärkningsmaterial behövs endast vid ställen med extra belastning (hörn, förgreningar etc.) och vidhäftas
med Alsan Flashing 0,500 kg/m²).
Fogsektioner av aluminium eller zink behövs inte längre för
förhöjda cementkanter!
100 % kompatibelt med i stort sett alla underlag: timmer, cement, stål, aluminium, zink, polyester, PVC-rör, EPDM och bitumenmembran (för användning på vissa PVC-plastfilmer: kontakta din leverantör).
Alsan Flashing bildar ett perfekt vattentätt membran när
det har polymeriserats med hjälp av effekten av den omgivande luftfuktigheten.
Alsan Flashing kan lämnas obehandlat eller få ytterligare
ett lager bestående av skifferflis eller Cural aluminiumfärg.

01

Avlägsna lösa skifferflagor
med en stålborste

03

Applicera det första skiktet
Alsan Flashing

05

Perfekt och jämn sömlös
yta med skifferflis eller med
CURAL aluminiumfärg

02

Montera polyesterförstärkningsmaterial med Alsan Flashing

04

Applicera det andra skiktet
Alsan Flashing

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)8-64 635 00
Du hittar mer information på: www.soprema.se

SOPREMA AB
Segeltorpsvägen 74 - 125 53 ÄLVSJÖ SVERIGE
Tel : +46-(0)8-646 35 00 | Fax: +46-(0)8-646 35 50
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
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SOPREMA STÅR TILL TJÄNST !

