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PRIMERS EN LIJMEN

primers, lijmen en andere (dik)vloeibare producten | introductie

Product AQUADERE

Afbeelding

Beschrijving Koud verwerkbare en oplosmid-

delvrije hechtprimer op basis van 

bitumen en water. Impregnatie 

ter verzekering van een goede 

hechting op de ondergrond (beton, 

metaal en hout) alvorens het lassen 

of verlijmen van bitumineuze wa-

terdichtingsmembranen. Geschikt 

op oude/verweerde bitumineuze 

waterdichtingen met leischilfer of 

granulaat afwerking.

Droogtijd 
(indicatieve waarde 

afhankelijk van de 

temperatuur en de 

relatieve vochtigheid)
5 min. ç 3 u.

Verbruik  
(indicatieve waarde)

0,2 ç 0,35 

L/m² 

Vlampunt °C +150 °C

Gebruiks- 

temperatuur °C
> 

+5 °C

Kleur

Stockage

 
 
 

 

Verpakking

5 L
052912

25 L
033925

Gereedschappen

 

 

Reiniging nat 

product
Eau/water

Wasser/water

NAAR EEN SOLVENT- EN VOS-VRIJE TOEKOMST

De ontwikkeling en het aanbod van zeer kwaliteitsvolle waterdichtingsmembra-

nen is slechts een eerste stap. Membranen en andere afdichtingscomponenten 

vereisen betrouwbare toebehoren voor een correcte uitvoering van het systeem 

en de naleving van de voorschriften. SOPREMA, met meer dan 100 jaar ervaring 

op het vlak van waterdichting, besteedt zeer veel aandacht aan de zorgvuldige 

ontwikkeling van waterdichtingstoebehoren. De afdeling Onderzoek & Ontwikke-

ling van SOPREMA ligt aan de basis van de creatie van een waaier aan vloeibare 

en dik vloeibare producten. Elk toebehoren is op zijn beurt aangepast aan de hui-

dige regelgeving en de verwachtingen van professionelen tijdens de plaatsing. 

Onze motivatie om het gebruik van oplosmiddelen en Vluchtige Organische Stof-

fen (VOS) in onze producten te verminderen of helemaal af te bouwen? De com-

binatie van de drang naar ontwikkeling van duurzame producten (die meer dan 

20 jaar geleden is ontstaan)   en een sterk verlangen om de arbeidsvoorwaarden 

van de installateurs en de brandveiligheid te verbeteren. Ons assortiment is bo-

vendien grotendeels van eigen makelij: vervaardigd in onze eigen productiesites 

en speciaal uitgeruste ateliers. Zo zijn we steeds zeker van voortdurende kwali-

teitscontrole en een perfecte traceerbaarheid. En daar zijn we trots op. 

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT, 

VOORTDUREND IN BEWEGING

SOPREMA biedt een volledig gamma vloei-

bare en dik vloeibare producten die zowel 

nodig zijn bij plaatsing, onderhoud als afwer-

king: 

• hechtingsvernissen (primers) voor op-

pervlaktebehandeling, aangepast voor de 

plaatsing van membranen door lassen, 

lijmen of zelfklevende membranen 

• coatings- en herstellingsproducten 

geschikt voor bescherming, afwerking, 

renovatie en plaatselijke noodherstelling

• koudlijmen voor de hechting van mem-

branen en isolatiematerialen voor het 

platte dak, maar ook voor shingles (bitu-

menleien) 

• reinigingsproducten en verdunners 

voor het zuiver maken van gereedschap-

pen en onzuivere ondergronden 

• kitten voor het afdichten van scheuren, 

barsten en voegen

• een speciaal assortiment van produc-

ten voor ondergrondse werken: voor 

de bescherming van funderingsmuren en 

ondergrondse keldermuren 

PRIMERS



SOPRADERE QUICK ELASTOCOL 500 ELASTOCOL 600 SOPRASPRAY ELASTOCOL 503 GLACIVAP AQUADERE TP

metaal en hout) alvorens het lassen 

Koud verwerkbare en sneldrogende 

hechtprimer op basis van bitumen 

en vluchtige oplosmiddelen. Im-

pregnatie ter verzekering van een 

goede hechting op de ondergrond 

(beton, metaal en hout) alvorens 

het lassen of verlijmen van bitumi-

neuze waterdichtingsmembranen. 

Geschikt op oude/verweerde 

bitumineuze waterdichtingen met 

leischilfer of granulaat afwerking.

Koud verwerkbare hechtprimer 

op basis van elastomeer bitumen 

en vluchtige oplosmiddelen. Im-

pregnatie ter verzekering van een 

goede hechting op de ondergrond 

(beton, metaal en hout) alvorens 

het aanbrengen van bitumineuze 

waterdichtingsmembranen op 

basis van elastomeer bitumen. 

Geschikt op oude/verweerde 

bitumineuze waterdichtingen met 

leischilfer of granulaat afwerking.

Koud verwerkbare hechtprimer 

op basis van elastomeer bitumen, 

harsen en vluchtige oplosmidde-

len. Impregnatie ter verzekering 

van een goede hechting op de 

ondergrond (beton, metaal en 

hout) alvorens het aanbrengen 

van zelfklevende bitumineuze wa-

terdichtingsmembranen. Geschikt 

op oude/verweerde bitumineuze 

waterdichtingen met leischilfer of 

granulaat afwerking.

Sneldrogende hechtprimer in 

spuitbus op basis van bitumen 

en vluchtige oplosmiddelen. Im-

pregnatie ter verzekering van een 

goede hechting op de ondergrond 

(zoals bitumineuze membranen, 

beton, metaal en hout) alvorens 

het aanbrengen van bitumineuze 

waterdichtingsmembranen.

Gebruiksklare, koud verwerk-

bare hechtprimer op basis van 

synthetisch rubber, harsen en op-

losmiddelen. Het wordt toegepast 

als hechtlaag van zelfklevende 

bitumineuze dakbanen en is 

geschikt op ondergronden zoals 

bitumineuze membranen, beton, 

hout, metaal en oplosmiddelbe-

stendige kunststof profielen.

Poriënvullende hechtprimer op 

basis van bitumen, polyurethaan 

en oplosmiddelen. Bijzonder 

geschikt als impregnatie ter ver-

zekering van een goede hechting 

op betonnen ondergronden van 

burgerlijke bouwwerken (zoals 

brugdekken en parkings) alvorens 

het lassen van bitumineuze 

waterdichtingsmembranen uit het 

CIVIL ROCK gamma.

Oplosmiddelvrije hechtprimer op 

basis van elastomeer bitumen en 

water. Impregnatie ter verzekering 

van een goede hechting op de 

ondergrond (beton, metaal en 

hout) alvorens het lassen van 

bitumineuze waterdichtingen. 

Aanbevolen in de waterdichting 

van burgerlijke bouwwerken 

(zoals brugdekken en parkings) 

alvorens het lassen van bitumi-

neuze waterdichtingsmembranen 

uit het CIVIL ROCK gamma.

± 30 min. 2 ç 12 u. 1 ç 12 u. ± 30 min. met roller/kwast: ± 1 u.

met drukvat: ± 15 min.

+/- 3 u. 5 min. ç 3 u.

0,15 ç 0,25 

L/m² 

 

0,15 ç 0,25 

L/m² 

0,25 ç 0,8 

L/m² 
0,25 L/m² ± 300 g/m²

met roller/kwast

± 190 g/m²
met drukvat/
spuitpistool

± 800 g/m²
0,2 ç 0,35 

L/m² 

+24 °C +25 °C +25 °C < 0 °C
-20 °C 
(bus)

-42 °C 
(drukvat) +20 °C +150 °C

> 

+5 °C

> 

+5 °C

> 

+5 °C

> 

+10 °C

> 

+5 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5 L
052650

25 L
033932

5 L
031007

30 L
031011

1 L
032057

5 L
031008

30 L
031033

5
0

0
 m

L

032577

7
5

0
 m

L 0105752               

1 spuitbus 

= 2,5 m2

4,5 -

12,5 kg

013517 - 

013516

14,4 kg
013518

20 kg

033943

25 L
011010

 

  

 

 

    

 

White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine
Eau/water

Wasser/water

ondergrond voorbereiden



ELASTOCOL 500 TP ALSAN 178                 

REFLECT ROOF PRIMER

ALSAN FLASHING JARDIN ALSAN FLASHING TP CURAL CURNOIR CURFER

Oplosmiddelvrije hechtprimer op 

basis van elastomeer bitumen en 

tie ter verzekering 

terdichtingsmembranen 

Koud verwerkbare hechtprimer 

op basis van elastomeer bitumen 

en vluchtige oplosmiddelen. Im-

pregnatie ter verzekering van een 

goede hechting op de ondergrond 

(beton, metaal en hout) alvorens 

het lassen van bitumineuze 

waterdichtingsmembranen op 

basis van elastomeer bitumen. 

Aanbevolen in de waterdichting 

van burgerlijke bouwwerken (zoals 

brugdekken en parkings) alvorens 

het lassen van bitumineuze 

waterdichtingsmembranen op 

basis van elastomeer bitumen uit 

het CIVIL ROCK gamma.

2-componenten, snel uitharden-

de, flexibele en gepigmenteerde 

primer op basis van PMMA 

(polymethylmethacrylaat). Wordt 

gebruikt als voorbehandeling 

(primer en verzegeling) van bitu-

mineuze ondergronden alvorens 

ALSAN 973 F (REFLECT ROOF 

COATING) aan te brengen.

Gebruiksklaar bitumen-polyu-

rethaan hars voor het vlamvrij 

waterdichten van dakdetails 

(zoals opkanten, dakranden en 

moeilijke detailleringen) bij zowel 

nieuwbouw als renovatie. Hecht 

op bijna alle ondergronden zoals 

met zand of mineraal afgewerkte 

bitumineuze SOPREMA mem-

branen, beton, hout, metaal en 

polyester. Bevat tevens wortelwe-

rende additieven voor het gebruik 

op groendaken.

Gebruiksklaar bitumen-polyu-

rethaan hars voor het vlamvrij 

waterdichten van opkanten en 

moeilijke detailleringen van 

burgerlijke bouwwerken. 

Wordt gebuikt in combinatie met 

bitumineuze membranen uit het 

CIVIL ROCK gamma alvorens 

asfaltbeton of gietasfalt aan te 

brengen.  

Hecht op ondergronden zoals 

beton, metaal en met zand of 

mineraal afgewerkte bitumineuze 

membranen uit het CIVIL ROCK 

gamma.

Coating op basis van elastomeer 

bitumen, aluminium pigment, 

vezels, minerale vulstoffen en 

vluchtige oplosmiddelen.  

Is geschikt voor het regenereren 

van bitumineuze waterdich-

tingsmembranen, alsook voor 

het beschermen van met 

zand afgewerkte membranen 

en de waterdichtingscoating 

CURNOIR. Kan tevens gebruikt 

worden als anti-corrosie 

middel op metalen onderdelen 

zoals metalen gevelbekleding, 

golfplaten en goten. 

Waterdichtingscoating op 

basis van elastomeer bitumen, 

minerale vulstoffen en vluchtige 

oplosmiddelen. Geschikt als 

waterdichting op beton en golf-

platen uit vezel cement en bij 

het regenereren van bitumineu-

ze waterdichtingsmembranen, 

alsook voor het waterafstotend 

maken van funderingen en 

ondergronds metselwerk en 

als primer op betonnen onder-

gronden alvorens het plaatsen 

van zelfklevende bitumineuze 

waterdichtingsmembranen. 

Waterdichtings- en bescher-

mingscoating op basis van 

in water gedispergeerde 

acrylpolymeren. Wordt 

voornamelijk gebruikt als 

anti-corrosie bekleding op 

metalen. Kan tevens gebruikt 

worden als afwerklaag bij 

ALSAN FLASHING. Bestaat in 

verschillende kleuren en heeft 

een hoge UV-weerstand.

2 u. ç 12 u. ± 30 min. overdekbaar na 2 u. 

droog: 12 u. (nog kleverig bij 

aanraking)

overdekbaar na 3 u.  

droog: 9 u.

± 24 u. ± 24 u. ± 6 u.

150 ç 250 

g/m²

500 ç 800 

g/m²

1,6 ç 2,4 

kg/m²

2 x 800 

g/m² ± 400 g/m²
400 ç 800 

g/m²
± 800 g/m²

+25 °C +10 °C +2,5 °C +2,5 °C +25 °C +33 °C

> 

+5 °C

0 °C 

ç
+25 °C

5 °C 

ç
+35 °C

5 °C 

ç
+35 °C

5 °C 

ç
+35 °C

> 

+5 °C

+8 °C 

ç
+55 °C

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

30 L
097324

10 kg

099191

Katalysator vereist:  

ALSAN 070 

100 g 099193

2,5 kg
033997

5 kg

100815

15 kg

033990

15 kg

011638 1 kg 032058

5 kg

032286

25 kg

031354

5 kg

031430

25 kg

031005

5 kg

031529

20 kg

032059

 

 

     

 

 

 

 

 

 

White Spirit

Terpentine

Alsan 076 

Cleaner
White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine
Eau/water

Wasser/water

ondergrond voorbereiden waterdicht maken / beschermen
VLOEIBARE WATERDICHTING / COATINGS



primers, vloeibare waterdichting, coatings en isolatielijmen · primers, lijmen en andere (dik)vloeibare producten

ALSAN PATCH ALSAN 973 F                      

REFLECT ROOF COATING

SOPRACOLLE 300N COLTACK EVOLUTION COLTACK EVOLUTION 750 SOPRAVAP 3/1

 Kan tevens gebruikt 

t in 

verschillende kleuren en heeft 

Pasta op basis van polymeren en 

oplosmiddelen. Geschikt voor het 

uitvoeren van noodherstellingen 

van daken, terrassen, kroonlijs-

ten, dakgoten, afvoerleidingen 

en schoorsteen afdichtingen, 

ongeacht de weersomstandigheden. 

Bestemd voor plaatselijke, tijdelijke 

herstelling.

Is een 2-componenten, snel uithar-

dende, flexibele, wit reflecterende 

afwerklaag op basis van PMMA 

(polymethylmethacrylaat). Wordt 

gebruikt als afwerklaag in het 

ALSAN PMMA REFLECT ROOF 

systeem.

Gebruiksklare koud verwerkbare 

lijm op basis van polymeer bitumen 

en oplosmiddelen. Wordt gebruikt 

voor het verlijmen van bitumineuze 

dampschermen, isolatiematerialen 

(PUR, PIR, EPS, XPS, rotswol) 

en bitumineuze membranen 

met verlijmbare afwerking. Kan 

tevens gebruikt worden op oude 

bitumineuze membranen en voor 

het uitvoeren van kleine reparaties 

van membranen, op metaal, hout 

of polyester.

Oplosmiddelvrije polyurethaanlijm 

met opschuimend vermogen en 

hoge weerstand tegen belasting. 

Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 

het verlijmen van isolatieplaten 

(met verlijmbare afwerking) op 

het bitumineuze dampscherm van 

platte daken. 

Door de inwerking van het vocht in 

de lucht zal een snelle opschuiming 

en verkleving van de platen ont-

staan waardoor deze al na enkele 

uren volledig aan de ondergrond 

gehecht zijn.

Polyurethaan schuimlijm met opschui-

mend vermogen. 

Het wordt toegepast voor het verlijmen 

van isolatieplaten met geschikte 

afwerking 

Het is tevens geschikt voor het 

onderling verlijmen van deze platen. 

Het opschuimend vermogen zal ook bij 

niet vlakke ondergronden een goede 

hechting waarborgen. De schuim-

lijm hardt uit onder invloed van de 

luchtvochtigheid. 

Is een 2-componenten product 

op basis van polyurethaan harsen 

dat na droging en uitharding de 3 

functies van primer, dampscherm 

en lijm vervult. Wordt gebruikt voor 

het verkleven van isolatieplaten met 

verlijmbare afwerking (EPS, PUR, 

PIR, rotswol en perliet) op betonnen 

ondergrond. Enkel te gebruiken voor 

buitentoepassingen.

± 24 u. 

overschilderbaar na 3-14 dagen

± 30 min. 4 ç 24 u. 1 ç 7 u. aanraakdroog: ± 10 min.  

versnijdbaar: ± 40 min. 

totaal: ± 3 u.

2 ç 6 u.

1 ç 2,5 

L/m²

600 ç 1000 

g/m²

400 ç 600 

g/m²

min. 200 

g/m² 75 ml/m² ± 2 kg/m²

+23 °C +10 °C +5 °C +100 °C -97 °C
COMP. A: 

+36 °C

 

COMP. B: 

+32 °C

> 

+5 °C

+3 °C 

ç
+35 °C

>

+10 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

1 L
031592

5 L
031421

10 kg

099190

Katalysator vereist:  

ALSAN 070 

100 g 099193

25 kg

030930
6 kg

101096

12 kg

097766

5
0

0
 m

L

100710

Kit : 

COMP. A

20 kg COMP. B

5 kg

033947

 

COLTACK pistool:

101812 (66 cm)

101813 (100 cm)

 

Alsan 076 

Cleaner
White Spirit

Terpentine

COLTACK

CLEANER White Spirit

Terpentine

 

klevenwaterdicht maken / beschermen
ISOLATIELIJMEN

25 kg



primers, lijmen en andere (dik)vloeibare producten · membraan- en shinglelijmen, kitten

Product SOPRACOL LIQUID SOPRACOL LIQUID + SOPRATUILE LIJM CALFATINE SOPRAMASTIC 200 AIR SOPRASEAL INT

Afbeelding

Beschrijving Viskeuze, gebruiksklare koudlijm 

samengesteld uit bitumen, 

hechtadditieven, oplosmiddelen 

en vulstoffen. 

Wordt gebruikt voor het 

verkleven van membranen op 

basis van elastomeer bitumen 

met verlijmbare afwerking. 

Geschikt op beton, metaal, 

hout, oplosmiddel bestendige 

isolatieplaten (PIR, PUR, 

minerale wol, ...) met geschikte 

afwerking en (oude/verweerde) 

bitumineuze membranen met 

zand of mineraal afgewerkt.

Viskeuze, gebruiksklare koudlijm 

samengesteld uit bitumen, 

hechtadditieven, harsen, oplos-

middelen en vulstoffen. Wordt 

gebruikt voor het verkleven 

van membranen op basis van 

plastomeer bitumen met ver-

lijmbare afwerking. Geschikt op 

beton, metaal, hout, oplosmiddel 

bestendige isolatieplaten (PIR, 

PUR, minerale wol, ...) met 

geschikte afwerking en (oude/

verweerde) bitumineuze mem-

branen met zand of mineraal 

afgewerkt.

Koud verwerkbare lijm op basis 

van bitumen, organische vezels, 

vulstoffen en vluchtige oplos-

middelen. Wordt gebruikt voor 

het verlijmen van SOPRATUILE 

shingles in het vlak en bij detail-

werk (randen, nokken, …).

Pasta op basis van bitumen en 

vluchtige oplosmiddelen verrijkt 

met vezels en minerale vulstof-

fen. Wordt gebruikt voor het 

dichten van scheuren, barsten, 

voegen en bij herstelwerkzaam-

heden.

Soepele kit op basis van bitu-

men en synthetisch rubber. 

Wordt gebruikt voor het 

dichten van scheuren, barsten 

en voegen en bij herstelwerk-

zaamheden.

Oplosmiddelvrije kit op 

basis van acrylaat. Wordt 

aan de binnenzijde van het 

gebouw gebruikt voor het 

luchtdicht maken van de 

naden en aansluitingen van 

het dampscherm alsook 

voor het uitvoeren van kleine 

herstellingen (scheurtjes, 

opvullen gaatjes, ...). 

Compatibel met de meeste 

producten, uitgezonderd glas 

en natuursteen.

Droogtijd 
(indicatieve waarde 

afhankelijk van de 

temperatuur en de 

relatieve vochtigheid)
afhankelijk van 

weersomstandigheden

afhankelijk van 

weersomstandigheden

± 24 u. ± 24 u. 4 ç 24 u. afhankelijk van 

weersomstandigheden

Verbruik  
(indicatieve waarde)

O,6 ç 1 

kg/m² ± 1 kg/m²
20 g/m of 

100 g/m² variabel 15 ç 20 m 15 ç 20 m

Vlampunt °C +7 °C +3 °C +27 °C +41 °C +27 °C

Gebruiks- 

temperatuur °C
+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

> 

+5 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+30 °C

Kleur

Stockage
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Verpakking

5 kg

030830

25 kg

033941

25 kg

013526
5 kg

033922

5 kg

031050

3
1
0
 m

L

031555

3
1
0
 m

L

011643

Gereedschappen

 

 

 

 

  

Reiniging nat 

product White Spirit

Terpentine

 

White Spirit

Terpentine

White Spirit

Terpentine

 

White Spirit

Terpentine
Eau/water

Wasser/water

kleven onderhouden
MEMBRAAN- EN SHINGLELIJMEN KITTEN



cleaners en ondergrondse werken · primers, lijmen en andere (dik)vloeibare producten

AIR SOPRASEAL EXT COLTACK CLEANER DILUANT V SOPRACLEANER SOPRAMUR SOPRAMUR LATEX PROTEC CAVE

Soepele kit op basis 

van synthetisch rubber 

geplastificeerd met bitumen. 

Wordt aan de buitenzijde 

van het gebouw gebruikt 

voor het wind- en waterdicht 

maken van de verbindingen 

van onderdakfolies en 

regenschermen, alsook voor 

het uitvoeren van kleine 

herstellingen (scheurtjes, 

opvullen gaatjes, ...). 

Kan gebruikt worden op 

droge, schone en vetvrije 

ondergronden waaronder 

bitumineuze membranen.

CFK, HFK en HCFK vrije 

polyurethaanschuim 

reiniger in spuitbus (met 

schroefdop) op basis van 

aceton. Gebruikt voor het 

reinigen van lijmpistolen 

(COLTACK EVOLUTION 750) 

en gereedschappen.

Licht, erg vluchtig verdun-

nings-en reinigingsmiddel 

op basis van MEK. Wordt 

voornamelijk gebruikt om ge-

reedschappen en bepaalde 

ondergronden te reinigen.

Onbrandbaar, oplosmiddelvrij 

en ecologisch ontvettingsmiddel 

dat tevens geschikt is voor 

het verwijderen van bitumen 

resten. Wordt gebruikt voor het 

reinigen van gereedschappen en 

ondergronden. 

Gebruiksklare bitumene-

mulsie met celstructuur 

zonder vulstoffen. Ideaal 

voor de bescherming (aan 

de buitenzijde) van betonnen 

structuren, ondergrondse 

muren, funderingen, metalen 

structuren en het verlijmen 

van isolatiepanelen. Tevens 

geschikt voor het realiseren 

van een dampscherm in 

koelruimtes.

Gebruiksklare hars-bitumene-

mulsie op waterbasis verrijkt 

met vezels. Ideaal voor het 

waterafstotend maken (aan de 

buitenzijde) van keldermuren en 

ondergrondse structuren met 

ruwe afwerking. De bitumen en 

harsen verhogen de kleefkracht 

van het product, terwijl de vezels 

de weerstand tegen scheurvor-

ming verhogen en toelaten om 

een dikke laag aan te brengen.

Gebruikskaar acrylhars. Ideaal 

voor het waterafstotend 

maken (aan de binnenzijde) 

van keldermuren, funderingen 

en al of niet ingegraven 

keerwanden ter voorkoming 

van schimmel- en salpeter-

vorming.

4 ç 24 u. 20 min. ç 1 u.

 

stofvrij: 1 ç 3 u. 

watervrij: 8 ç 24 u.

1 ç 4 u.

15 ç 20 m
0,9 ç 1,7 

kg/m²

0,7 ç 3 

kg/m²

0.4 ç 0.6 

kg/m²

+27 °C -97 °C -6 °C +183 °C +41 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+35 °C

+5 °C 

ç
+45 °C

+5 °C 

ç
+45 °C

+10 °C 

ç
+35 °C

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
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0
 m

L

011028

5
0

0
 m

L

100710 5 L
031517

10 L
031741

5
0
0
 m

L 011360

5 L
011361

10 kg

031938

30 kg

031955

10 kg

011632

30 kg

031542

5 L
011529

      

White Spirit

Terpentine
Eau/water

Wasser/water

Eau/water

Wasser/water

 

Eau/water

Wasser/water

onderhouden reinigen beschermen
CLEANERS ONDERGRONDSE WERKEN



 SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële 

medewerkers te spreken? 

Contacteer onze klantendienst:                                      

tel.: +32 (0)14 23 07 07 
 

U hebt een technische vraag over 

de toepassing van één van onze 

producten? 
 

Contacteer onze technische dienst:                       

tel.: +32 (0)14 23 07 07 of stuur  

een e-mail naar  

roof-consulting@soprema.be 
 

Alle informatie vindt u op  

www.soprema.be

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België |Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77 |info@soprema.be | www.soprema.be
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SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004, 

waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertiiceerd.  SOPREMA behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de 

samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.


