
FLAGON TPOSYNTHETISCHE
WATERDICHTING



FLAG SINDS 1963

FLAGON TPO maakt deel uit van het veelzijdige  

assortiment synthetische membranen van 

FLAG. FLAG is sinds 1963 wereldwijd specialist 

in de productie van synthetische waterdichtings

membranen voor oa. platte daken, kunstwerken 

en zwembaden. Sinds 2007 maakt deze 

Italiaanse onderneming deel uit van de SOPREMA 

groep. 

Met meer dan 50 jaar expertise en technische 

knowhow, slaagt FLAG er iedere dag weer in  

om hoogwaardige, zeer competitieve syntheti

sche waterdichtingsmembranen te produceren. 

De bij FLAG geproduceerde kunststofdakbanen 

zijn afkomstig uit een ISO 9001 en ISO 14001 

gecertificeerde fabriek.

FLAGON TPO
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FLAGON TPO 

CO-EXTRUSIE METHODE

VEELZIJDIG

Sinds 2000 is de productielocatie van FLAG in Bergamo (IT) uitgebreid 

met een extra productielijn voor FLAGON TPO. 

Dit exclusief ontworpen productiesysteem zorgt voor zeer hoogwaardige 

TPO dakmembranen. Door de unieke formule van FLAGON TPO zijn de 

synthetische folies extra licht en voor 100% recyclebaar op het einde 

van de levensduur. De thermoplastische polyolefinen (TPO) gebruikt in 

FLAGON TPO maken het membraan uitermate bestendig tegen veroude

ring en extreme weersinvloeden. Dit terwijl het membraan soepel en 

flexibel blijft voor een gemakkelijke en eenvoudige verwerking. 

Daarnaast is er sprake van een uitstekende chemische en mechanische 

weerstand en een voortreffelijke lasbaarheid. 

LANGE LEVENSDUUR

FLAGON TPO membranen garanderen een lange levensduur.  

Membranen die 20 jaar geleden werden aangebracht, hebben niets van 

hun oorspronkelijke kenmerken verloren. Aan de hand van laboratorium

testen (FLAG & Montell Polyoléfines) kan een levensduur van meer dan 

25 jaar worden verwacht. 

De British Board of Agrement (BBA) heeft voor de FLAGON TPO 

producten (type FLAGON EP/PR) een gelijkvormigheidsattest (certificaat 

nr 00/3750) afgegeven waarin een levensduurverwachting van meer 

dan 25 jaar wordt vermeld. Aan de FLAGON TPO producten worden 

geen weekmakers toegevoegd. 

ZEKERHEID

FLAGON PVC producten zijn voorzien van een verzekerde productie

garantie van 10 jaar. Daarnaast is het mogelijk om uw project te voorzien 

van een ALLIN projectgarantie van 10 jaar.
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FLAGON TPO 

CO-EXTRUSIE METHODE

PRODUCTKENMERKEN 

•  Hoge weerstand tegen veroudering (UV) en extreme 

weersomstandigheden.

•  Blijvend soepel, ook bij lage temperaturen.

•  Hoge mechanische weerstand.

•  Worteldoorgroeibestendig (vanaf 1.5 mm).

•  Hoge milieutechnische kwaliteit  

(zuiver water rapport).

•  Verkrijgbaar in wit reflecterende uitvoering  

TPO ENERGY+.

PRODUCTIE FEITEN

Voor de productie van FLAGON TPO wordt gebruik gemaakt van een 

halffabricaat grondstof welke wordt verkregen door synthetische polyole

fine met verschillende toeslagstoffen te vermengen. Dit mengsel wordt 

via een specifiek productie procedé tot een gesmolten massa gevormd 

en vervolgens onder hoge druk omgevormd tot dakmembranen. Door de 

coextrusie methode op beide zijden van de wapening ontstaat een zeer 

maatvast product met een zeer dunne en doeltreffende signaleringslaag. 

Alle FLAGON TPO membranen worden geproduceerd door coextrusie in   

FLAGON EP/PR ENERGY+ is hierop een uitzondering, deze baan is door 

en door wit. 
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FLAGON TPO 

TECHNIEK OP HOOG NIVEAU

TECHNISCHE DETAILS

Zowel SOPREMA als FLAG streven naar kwaliteit. Producten voldoen aan de hoogste eisen en hebben zeer 

goede technische eigenschappen. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling 

verkoop. 

TOEPASSING

bitumen

FLAGON EP/PV     *

FLAGON EP/PR

FLAGON EP/PV-F

FLAGON EP/PR-F

* indien volledig gelijmd
PV = glasvlies gewapend 
PR = polyester gewapend

PV-F = glasvlies gewapend met polyester cachering 
PR-F = polyester gewapend met polyester cachering

Daken met zware 
schutlaag

Betegelde daken, toegankelijk 
voor voetgangers

Daken toegankelijk 
voor voertuigen

Verkleving op 
bitumineuze ondergrond

Mechanische 
bevestiging

Mechanische bevestiging op niet 
verenigbare ondergrond

Volledige 
verkleving

Verticale 
oppervlakken

Ontoegankelijke 
begroeide tuindaken

bitumen



FLAGON EP/PV

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Lengte (m) 25 20 20

Breedte (m) 2,10

FLAGON EP/PR

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Lengte (m) 25 20 20

Breedte (m) 1,05 / 1,60 / 2,10

FLAGON EP/PV

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Treksterkte (N/5cm) nvt

Rek bij breuk (%) 550

Nageldoorscheursterkte (N) 500

Dynamische 
ponsweerstand (mm)

450 800 900

Dimensionele stabilteit (%) 0,1

Vouwweerstand bij lage 
temperatuur (°C)

40

FLAGON EP/PR

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Treksterkte (N/5cm) 1100

Scheursterkte (N) 300

Nageldoorscheursterkte (N) 520

Dynamische  
ponsweerstand (mm)

450 800 900

Dimensionele stabilteit (%) 0,5

Vouwweerstand bij lage 
temperatuur (°C)

35

FLAGON EP/PV-F

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Lengte (m) 25 20 20

Breedte (m) 2,10

FLAGON EP/PR-F

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Lengte (m) 25 20 20

Breedte (m) 1.05 / 1.60 / 2,10

FLAGON EP/PV-F

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Treksterkte (N/5cm) 550 650 800

Scheursterkte (N) 200 250 300

Nageldoorscheursterkte (N) 500

Dynamische  
ponsweerstand (mm)

450 800 900

Dimensionele stabilteit (%) 0,1

Vouwweerstand bij lage 
temperatuur (°C)

40

FLAGON EP/PR-F

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8

Treksterkte (N/5cm) 1100

Scheursterkte (N) 300

Nageldoorscheursterkte (N) 520

Dynamische  
ponsweerstand (mm)

450 800 900

Dimensionele stabilteit (%) 0,5

Vouwweerstand bij lage 
temperatuur (°C)

35
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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.

SOPREMA gaat verder
 Heeft u een vraag over één van onze  
producten en/of de toepassing hiervan? 

Neem  dan contact op met onze afdeling 
verkoop, tel +31 (0)515 533 000 of  
stuur een email naar info@soprema.nl  
Alle  informatie vindt u op www.soprema.nl 


