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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. 
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HELLENDE DAKEN ISOLEREN
LANGS DE BINNENZIJDE 

Een goed geïsoleerde gebouwschil is belangrijk voor een aangenaam 
binnenklimaat. Gemiddeld gaat zo’n 25 tot 30% van de warmte in 
een huis verloren via het dak. Daarnaast is het belangrijk dat er geen 
koudebruggen ontstaan tijdens het isoleren van de woning. Hellende 
daken worden het vaakst van binnenuit geïsoleerd omdat dit de meest 
eenvoudige oplossing is.  Welk soort dakisolatie u het beste kiest, hangt 
van een aantal factoren af: het type dak (plat of hellend), de dakstructuur 
(regelmatige of onregelmatige houten structuur), het soort project (nieuwbouw 
of renovatie), het budget en persoonlijke voorkeur. Bij hellende daken met 
een regelmatige houten structuur is de keuze voor harde isolatiepanelen 
snel gemaakt. Daarentegen wanneer de dakstructuur complexer en 
onregelmatiger wordt (bv. ongelijke afstand tussen de balken) is flexibele 
dakisolatie veel handiger. Diverse isolatiesoorten maken een oplossing op 
maat mogelijk: PUR/PIR en houtvezel. 

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 (sterke 
lambda-waarde van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) levert 
een sterk isolerend resultaat. Een zolderruimte 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. 

HOUTVEZEL

Naast thermische isolatie is natuurlijke houtvezelisolatie ook een 
uitstekende keuze om uw huis, bedrijfsgebouw of kantoor mee te isoleren. 
Houtvezelisolatie kent talloze toepassingen voor zowel vloer, dak als 
wand. Een bijzonder milieuvriendelijk en veelzijdig isolatiemateriaal. 
Belangrijk om weten is dat een lage lambda-waarde alleen niet 
voldoende beschermt tegen de hitte in de zomer. Met een slaapkamer 
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onder het dak zal u snel merken dat bij gelijke dikte een isolatiemateriaal 
met een lage lambda-waarde op zich geen bescherming biedt tegen de 
warmte. Wat dan van belang is, is de warmte-opslagcapaciteit van 
het isolatiemateriaal. Die is voor houtvezelisolatie een stuk hoger dan 
bij courante isolatiematerialen. Dat heeft als gevolg dat de hitte nooit 
je slaapkamer bereikt, waarna het isolatiemateriaal tijdens de nacht 
opnieuw zijn warmte afgeeft aan de koelere buitenlucht: het gekende 
fenomeen van faseverschuiving. 

PAVATEX by SOPREMA biedt een circulaire oplossing voor zowel 
thermische als akoestische problemen, waarbij de houtvezelisolatie 
oneindig ingezet kan worden. Dit type isolatie zorgt eveneens voor een 
aanzienlijke vermindering van contactgeluiden. Doordat het materiaal 
damp-open is en geluidsisolerend werkt, staat het gebruik van 
houtvezelisolatie garant voor een optimaal leefcomfort. Het hele jaar 
door. Meer weten over ons akoestisch gamma? Contacteer één van onze 
experten en vraag zeker naar het PAVACOUSTIC by SOPREMA gamma.

Compacte SIS REVE isolatie: 
gemakkelijk te hanteren tot 
op de zolderruimte
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PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

2 ONDERDAKFOLIE STRATEC II S of STRATEC III

2
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

Glaswol/rotswol

3
ISOLATIEPANEEL 
AFGEWERKT MET GIPS

SIS REVE SI mechanisch 
bevestigd

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 DAKAFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen

2 ONDERDAK ISOLAIR

3
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

PAVAFLEX of PAVAFLEX PLUS

4 DAMPREM PAVATEX DB 3.5

5 TECHNISCHE SPOUW Houten latten of metal studs

6 AFWERKING PAVAFERM

+ Thermisch performant eindresultaat
+ Praktisch en snel: isolatie en afwerking in één werkgang

+ Aangenaam binnenklimaat

oplossingen I hellend dak
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SARKING-METHODE

Bij een dakrenovatie is het belangrijk om grondig rekening te houden 
met de verschillende facetten van het hellende dak: de dakafwerking 
(bv. pannen of leien), het onderdak maar voornamelijk ook de isolatie. 
Renoveren en na-isoleren zijn beide gericht op een zo laag mogelijk 
energieverbruik van de woning. 

Voor het na-isoleren van een hellend dak is de sarking-techniek een 
uiterst interessante methode.  Hierbij wordt de isolatie langs de buitenzijde 
op de kepers en balken geplaatst (in plaats van langs de binnenzijde 
van het dak). Het grote voordeel hiervan is dat door de aansluiting 
van de dak- en spouwmuurisolatie een ononderbroken en luchtdicht 
isolatieschild ontstaat. Door de plaats van de isolatie in de constructie 
is deze minder onderhevig aan temperatuurschommelingen en is de kans 
op condensatieproblemen minder groot. Bovendien neemt de isolatie 
geen extra ruimte langs de binnenzijde van het dak in beslag. Zo kan de 
bovenste zolderverdieping qua ruimtegebruik optimaal worden ingezet.  
Deze sarking-methode is het meest populair bij renovatie maar kan ook 
perfect bij nieuwbouwprojecten worden toegepast. 

Voor het isoleren van de buitenzijde van hellende daken zijn zowel PUR/
PIR, XPS als houtvezelisolatie geschikt. De systemen rechts zijn allemaal 
mechanisch bevestigd met het oogpunt op hergebruik van de afzonderlijke 
materialen bij afbraak of herbestemming. Dit past volledig in de circulaire 
gedachtegang van SOPREMA. 

6

PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

2 DAMPSCHERM ALUFLEX

3 ISOLATIE 
EFISARKING mechanisch 
bevestigd

4 ONDERDAKFOLIE STRATEC II S of STRATEC III

5 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

+ Met thermisch performante PIR/PUR-isolatie

HELLENDE DAKEN ISOLEREN 
LANGS DE BUITENZIJDE

WIST JE DAT ...

... XPS-isolatie 100% recycleerbaar, vochtbestendig en drukvast  
(300 - 700 kPa) is? Bovendien is XPS geschikt voor het isoleren 
van hellende daken via de sarking-methode. 
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XPS

ONDERDEEL PRODUCT

1 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

2 DAMPSCHERM ALUFLEX

3 ISOLATIE 
XPS PM mechanisch 
bevestigd

4 ONDERDAKFOLIE STRATEC II S of STRATEC III

5 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
NIEUWBOUW

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING
PAVACOUSTIC 33G of 
PAVAFERM

2 TECHNISCHE SPOUW Latten

3 DAMPSCHERM PAVATEX DB 3.5

4
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

PAVAFLEX of PAVAFLEX PLUS

5
ISOLATIE OP HOUTEN 
STRUCTUUR

ISOLAIR 

6 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
RENOVATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING
Bestaande minerale isolatie 
(rotswol/glaswol)

2 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

3
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

PAVAFLEX of PAVAFLEX PLUS

4 DAMPREM PAVATEX LDB 0.02

5
ISOLATIE OP 
HOUTEN STRUCTUUR

ISOLAIR

6 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

+ 100% recycleerbare XPS-isolatie + Aangenaam binnenklimaat: nieuwbouw + Aangenaam binnenklimaat: renovatie
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ESTHETISCHE 
PARABOOLDAKEN

PERFECTIE

Creativiteit de vrije loop laten zonder beperkingen op het gebied van 
materiaal en ontwerp? Het creëren van futuristische daken en innovatief 
inspelen op de wensen van uw klant? Met onze Flagon Copper & Silver 
Art zijn alle architecturale ambities mogelijk. De perfectie en schoonheid 
van een echt traditioneel metalen dak met verticaal staande naden worden 
in deze producten gecombineerd met uitstekende hoogtechnologische 
eigenschappen. 

BUDGETVRIENDELIJK ALTERNATIEF VOOR 
KOPER- & ZINKKLEURIGE DAKEN

Flagon Copper & Silver Art zijn zeer budgetvriendelijke kunststof 
membranen uit PVC met een koperen of zinken uitstraling: net echt! De ideale 
vervanging voor echt koper of zink zowel op gebied van kwaliteit, flexibiliteit, 
duurzaamheid als budget. Deze eigentijdse waterdichtingsmembranen 
voegen een nieuwe dimensie toe aan het ontwerpen van gebouwen 
en bieden een nooit geziene expressieve architecturale vrijheid. 
De systemen rechts zijn geïllustreerd op een houten ondergrond maar 
toepassing op diverse ondergronden is zeker mogelijk. Contacteer één 
van onze technisch experts via info@soprema.be. 

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Wanneer de membranen blootgesteld worden aan diverse weerselementen, 
zullen ze dezelfde natuurlijke koperoxidatie ondergaan en van kleur 
veranderen, net zoals een echt koperen dak. Ze kunnen tevens afgewerkt 
worden met staande naden. Bovendien is de plaatsing van deze materialen 
uiterst snel, vlamvrij en gebruiksvriendelijk. Met de Flagon Copper & Silver 
Art wordt het akoestisch comfort ook aanzienlijk verbeterd ten opzichte 
van het geluid van regen op een metalen dak.

8

WIST JE DAT ... de toevoeging van een OSB-plaat op de isolatie 
nog voor een beter esthetisch resultaat zorgt? Kurhaus, Scheveningen (NL) - kunststof waterdichting Flagon Copper Art
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KOPERKLEURIG METAALDAK 
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S 
mechanisch bevestigd

4 WATERDICHTING
FLAGON SFc COPPER ART
gelijmd met FLAGCOL TF1

5 AFWERKING Piramidale profielen

ZINKKLEURIG METAALDAK 
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S 
mechanisch bevestigd

4 WATERDICHTING
FLAGON SFc SILVER ART
gelijmd met FLAGCOL TF1

5 AFWERKING Piramidale profielen

FLAGON TPO
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S
mechanisch bevestigd

4 WATERDICHTING
FLAGON EP/PV-F RAL 7012
gelijmd met FLAGCOL TF1

5 AFWERKING Piramidale profielen

+ Mooie grijze uitstraling + Esthetisch koperen uitzicht + Esthetisch zinken uitzicht
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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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Techniek wordt steeds complexer, daarom is een waardevol en 
deskundig overleg met een specialist onmisbaar. Een greep 
uit het dienstenaanbod:

1.  Advies en assistentie bij de keuze van de juiste 
dakopbouwen en de gepaste dakafwerking

2.  Begeleiding bij het opstellen van bestekteksten
3.  Dakadvies op bestaande daken, met aansluitend een 

dakinsnede, een voorstel tot nieuwe dakopbouw en een 
bestektekst 

4.  Verlening van technische informatie en advies
5.  Adviesverlening bij het onderhoud en het beheer van 

daken
6.  Organisatie van aangepaste opleidingen en 

fabrieksbezoeken
7.  Uitgebreide technische begeleiding bij plaatsing van 

SOPREMA-producten
8.  Projectadvies op maat
9.  Productgarantie van 10 jaar. Mogelijkheid tot het verkrijgen 

van een 10-jarige verzekerde garantie op de waterdichting 
inclusief plaatsing

10.  Advies over “duurzaam” dakdichten, met aandacht voor 
milieu, mens en economie
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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


