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Alsan 770 · kennismaking met de groep SOPREMA

Als erkend marktleider van 
dakbedekkings- en isolatiesystemen, 
biedt SOPREMA kwalitatief 
hoogwaardige producten en 
technische ondersteuning bij ieder 
bouwproject.

100 jaarknowhow

VERTROUWENSPARTNER
Sinds de oprichting in 1908 heeft SOPREMA zich continu 
ontwikkeld zonder haar menselijke dimensie, persoonlijke aanpak 
en hechte band met partners en klanten prijs te geven. Dit is 
een noodzakelijke voorwaarde om flexibiliteit, creativiteit en een 
onberispelijke service te kunnen aanbieden.

Onafhankelijk

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDINGEN VOOR ALLE GEBRUIKERS
Wereldwijd beschikken we over moderne opleidingscentra. We 
geven er algemene of aan uw wensen aangepaste cursussen die 
gericht zijn op de praktijk. Zo kunnen wij de gebruikers voorzien 
van de nodige knowhow die noodzakelijk is voor de verwerking 
van al onze afdichtingssystemen, zowel voor PMMA-harsen, PU, 
epoxy of hoogwaardige bitumineuze systemen.

Specialist

het PMMA-gamma

Hoogwaardig
HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN OP MAAT
Onze R&D centra zijn continue op zoek naar ingenieuze 
oplossingen en revolutionaire toepassingen met een bijzonder 
hoge toegevoegde waarde. Wat uw project ook is, wij bieden u een 
betrouwbare oplossing; op technisch vlak, die naadloos op al uw 
wensen aansluit.

4 opleidingscentrum in Europa.

5 R&D-centra in Europa die sterk gericht zijn 
op duurzame ontwikkeling.
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overzicht · Alsan 770

van Alsan 

770

+de

overzicht

Alsan 770 voor balkons.  4-5 Alsan 770 voor platte daken.  6-7

Alsan 770 voor specifieke toepassingen. 8-9 Alsan 770 voor parkeergarages en parkeerdaken.  10-11

Alsan 770 afwerkingsopties. 10-13 Alsan 770 referenties in Europa.  14-15

+ Goede bestendighed tegen puntlasten
+ Snelle polymerisatie
+ Snelle verwerking
+ Weerstand tegen slechte weersomstandigheden
+ UV-weerstand
+ Betonbeschermend
+ Grote keuzen aan kleuren
+  Grote keuze aan afwerkingen

REEDS TIENTALLEN JAREN ERVARING

SOPREMA biedt een volledig gamma harsen op 
basis van PMMA (polymethylmethacrylaat) om de 
afdichting te realiseren van zowel balkons, galerijen, 
loggia's, toegankelijke of ontoegankelijke platte 
daken, parkeergarages, parkeerdaken, als voor het 
behandelen van complexe details.

De moderne architectuur vereist perfecte oplossingen die 
zowel op het gebied van functionaliteit, investering als 
esthetiek duurzaamheid garanderen. 

Om aan deze verplichtingen te voldoen, ontwikkelde 
SOPREMA een uniek gamma op basis van PMMA-hars: 
Alsan 770, moderne en betrouwbare systemen die de 
gebruikers overtuigende mogelijkheden bieden.

De Alsan 770-systemen, gewapende vloeibare 
afdichtingssystemen, hebben een uitstekende hechting op 
alle types ondergronden, oppervlakken of bouwprojecten: 
• Balkons, galerijen, loggia's.
• Daken.
• Parkeergarages, parkeerdaken.
•  Speciale toepassingen: opstanden, aansluitingen, 

trappen, uitzetvoegen, vochtige ruimtes.

Alsan 770 heeft een CE-markering en een ETA nr. 
12/0510 (Europian Technical Assesment) volgens ETAG 
005. 

Alsan 770 beantwoordt eveneens aan verschillende 
certificeringen in de VS, Zwitserland, Duitsland, België, 
Nederland en Groot-Brittannië.
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Alsan 770 · voor balkons en galerijen

SNEL BELOOPBARE EN ESTHETISCHE AFWERKING

Met of zonder inlage heeft Alsan 770 altijd een aangepaste 
oplossing, zelfs op lage temperatuur of bij een sterke 
mechanische belasting.

De polymerisatiesnelheid en een snelle verwerking zorgen ervoor 
dat de Alsan 770-afdichtingssystemen een uitzonderlijk korte 
ingebruiknametijd hebben met een perfect resultaat en afwerking 
zowel in nieuwbouw als bij renovatie.

De Alsan 770-systemen dichten alle soorten beloopbare en niet-
beloopbare bouwprojecten af tegen beschadigingen veroorzaakt 
door oa. lekkages en extreme weersomstandigheden. 
Zowel bij nieuwbouw als renovatie zijn verwerking volgens de 
geldende richtlijnen en een zorgvuldige behandeling van de 
ondergrond noodzakelijke voorwaarden voor een succesvol project.

alsan 770

galerijenbalkons terrassen
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alsan 770 balkons en galerijen
Antislip afdichtingssysteem 
Esthetische antislipafwerking met verschillende korrelgrootte mogelijk.  
Breed kleurengamma verkrijgbaar in de meeste RAL-kleuren.

+de

voor balkons en galerijen · Alsan 770 

RENOVATIE VAN EEN BALKON VAN 10 m2 IN SLECHTS 1 DAG

08 - 10u Voorbereiding van de ondergrond. 
10 - 12u Primer en afdichting van de opstanden en details 
13 - 15u Afdichting van de vlakke delen.  
15 - 17u Beschermlaag en afwerking.

ULTRASNELLE 
UITHARDING

Weerstand
•  scheuroverbruggend 

 Snelle verwerking

Esthetisch

 Duurzaam

+

+

+

+
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Alsan 770 · voor daken

alsan 770
VOLDOEN AAN PRESTATIENORMEN

De al dan niet toegankelijke daken, omgekeerde daksystemen, 
dakterrassen en het uiterlijk van het gebouw in het algemeen 
maken deel uit van de meest veeleisende bouwelementen.

De Alsan 770- systemen bieden een perfecte oplossing als er 
voldaan moet worden aan de hoogste prestatie eisen.

Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw zijn de systemen van het 
Alsan 770-gamma omwille van hun unieke formule perfect 
waterdicht terwijl ze toch dampdoorlatend zijn.

De Alsan 770-systemen zijn perfect toepasbaar voor de 
afdichtingen van daken met verschillende en complexe vormen. 
Geschikt voor ieder type ondergrond en de meest uiteenlopende 
opstanden en detailleringen.

Daarnaast hebben deze systemen een uitstekende hechting 
ongeacht de ondergrond. Alsan 770 zorgt voor een eenvoudige, 
gemakkelijke en snelle verwerking voor een kwailitatief, krachtig en 
esthetisch resultaat.

esthetisch
onberispelijkduurzaam 
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Ontdek onze zonbestendige 
waterdichtingsoplossingen 

en bescherm uw bouwwerk.

 voor dakterrassen · Alsan 770

duurzaam 

 daken

+de
+  Snelle verwerking 

l  Ideaal voor complexe details met 

de hoogste kwaliteitseisen.

+  Uitstekende hechting 

+  Duurzaam

ALSAN REFLECTCOAT

De Alsan 973 F-afwerking met hoog reflecterend vermogen is speciaal voor platte 
daken ontworpen. 

Het systeem kan, met een primer, op een bitumineuze dakbedekking of als afwerking 
van een vloeibaar Alsan 770-afdichtingssysteem verwerkt worden.

De hoge reflecterende waarden van het systeem zorgen voor een optimaal 
rendement van de zonnepanelen.

UW DAKEN BRENGEN 

ENERGIE EN GELD OP!

ULTRASNELLE 
UITHARDING

Systeem voor renovatie van bitumineuze dakbedekking 
Afdichting voor normale belasting voor gebruik op ontoegankelijke daken.
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Alsan 770 · voor specifieke toepassingen

alsan 770
EEN STERKE AFDICHTINGSOPLOSSING OM COMPLEXE DETAILS TE 
BEHANDELEN
Alle afdichtingswerken van ontoegankelijke daken, in nieuwbouw en 
renovatie, in het kader van een eenvoudige reparaties, of het nu gaat om 
opstanden, aansluitingen of complexe details, worden steeds vaker met 
behulp van vloeibare afdichtingssystemen verwezenlijkt. 
Volgens de aard van het gebruikte hars en na een voorbereiding van de 
ondergrond kunnen details verwezenlijkt worden op de meest diverse 
ondergronden (bitumen, PVC, metaal, steen, beton, metselwerk, hout, enz.).

opstanden
 

details
vochtige ruimtes

EEN AFDICHTINGSOPLOSSING SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR 
TOEPASSING IN VOCHTIGE RUIMTES
In het kader van ruimtes met vochtige tussenvloeren (centrale of industriële 
keukens, welnesscentra of waterpretparken, sanitair, gemeenschappelijke 
douches) zijn de vloeibare afdichtingssystemen van Alsan geschikt voor een 
perfecte waterdichting. 
Per definitie zijn tegelvloerafwerkingen niet waterdicht. 
Alsan 770 biedt u de mogelijkheid om een tegelvloer rechtstreeks op een 
vloeibare afdichting te verlijmen.  
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specifieke toepassingen

voor specifieke toepassingen · Alsan 770

Versterkt afdichtingssysteem onder tegelvloer 
Alsan 770-afdichting onder een verlijmde tegelvloer

+de

 Algemeen toepasbare 
systemen
• Douches

• Keukens

• Sanitair

• Wellnesscentra

 Vergemakkelijkt de 
behandeling van de 
details 
•  Opstanden

•  Regenwaterafvoer

•  Goten

ALSAN 770 TX

In het assortiment is Alsan 770 TX de oplossing die specifiek ontwikkeld werd voor de 
behandeling van detailleringen.
De vloeibare afdichting Alsan 770 TX wordt gebruikt met een versterkend vlies voor de 
behandeling van details zoals opstanden, constructievoegen, uitzetvoegen, voetplaten 
van leuningen of zonnepanelen en antennemasten. Toepasbaar op alle gebieden: 
balkons, terrassen, galerijen, daken, parkeergarages, etc.

 vochtige ruimtes

ULTRASNELLE 
UITHARDING

+

+
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Alsan 770 · voor parkeergarages en hellingbanen

snel

EEN SNELLE VERWERKING & EEN SUPERIEURE EN 
DUURZAME KWALITEIT

Er zijn weinig bouwprojecten die aan zo'n sterke mechanische 
belasting blootgesteld zijn als parkeergarages en -daken. De 
moeilijkheden die te maken hebben met interventietijd, slechte 
weersomstandigheden, temperatuur en regen, ingebruiknametijd 
en uitbatingsverlies spelen een essentiële rol bij de keuze van het 
afdichtingssysteem.

De overwogen oplossing moet dus oordeelkundig gekozen 
worden waarbij weerstand, betrouwbaarheid en snelle verwerking 
gecombineerd kunnen worden. Alsan 972 F blijkt de ideale 
oplossing. De producten zijn immers ontwikkeld en tot in de 
kleinste details afgestemd om aan deze behoeften te voldoen. 

Met de gepigmenteerde afwerking Alsan 972 F wordt het 
afdichtingssysteem Alsan 770 met een ultrasnelle uitharding, 
ontworpen op basis van PMMA-harsen, duurzame elasticiteit, 
bestand tegen mechanische belasting en scheurvorming en 
statische en dynamische drukbelasting.
In de praktijk verzekert de Alsan 972 F- afwerking, bovenop de 
afdichting, een duurzame bescherming van het project waarbij 
deze voor een "antislip" vermogen, gemakkelijk onderhoud en een 
aantrekkelijk uitstraling zorgt. 
Alsan 972 F is verkrijgbaar in vele RAL-kleuren.

 
economisch

sterk 

alsan 770
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voor parkeergarages en hellingbanen · Alsan 770

voor hellingbanen, 
parkeergarages & -daken

Versterkt systeem met Deco Structuur afwerking 
Sterke antislip en slijtbestendige afwerking voor zware belastingen.
Breed kleurengamma verkrijgbaar in de meeste RAL-kleuren.

RENOVATIE VAN EEN HELLINGBAAN
Dag 1:  08 - 12u Voorbereiding, stralen, schuren.  

13 - 17u  Afdichten en primeren van de details: opstanden, goten, 
afvoerroosters, ...

Dag 2:  08 - 12u Afdichting van de vlakke delen.  
13 - 17u Slijt- en deklagen, afwerkingen van de opstanden.

sterk 

ULTRASNELLE 
UITHARDING

+de
 Esthetisch
•  De combinatie van esthetica en 

duurzaamheid. 

 Weerstand
• Resistent tegen mechanische 

belastingen en uitstekende 
weerstand tegen drukbelasting. 

 Snelle verwerking

Duurzaamheid

 Gemakkelijk 
onderhoud
• Bij beschadiging kunnen de 

systemen eenvoudig hersteld 
worden.

+

+

+

+

+
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Alsan 770 · afwerkingsopties

kleurrijkdiversiteit

AFWERKINGEN AANGEPAST AAN UW WENSEN 

De gekozen systemen kunnen worden voorzien van verschillende 
afwerkingen, zowel voor de details, de opstanden als voor de 
vlakke delen van daken, balkons en parkeergarages:

•  Deco Finish: voor een strakke en gladde afwerking, 

•  Deco Finish+: voor een strakke en gladde afwerking met 
Alsan Deco Chips*.

•  Deco Protect: voor een strakke afwerking voorzien van een 
antislipwerking.

•  Deco Protect+: voor een strakke afwerking voorzien van een 
antislipwerking en Alsan Deco Chips* (Kleuren verkrijgbaar 
volgens RAL-kleurenwaaier).

•  Deco Structuur: voor een strakke afwerking voorzien van grove 
antislip, geschikt voor zones met zware belastingen.

•  Deco Mix: voor een esthetische antislip afwerking. 

* Decoratieve zwarte, witte of grijze schilfers .

alsan 770
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kleurrijk

afwerkingsopties

+de
+  Keuze 

l  Een grote keuze aan RAL-kleuren.

+  Aanpassing 
l  Afwerkingen die aangepast 

zijn aan de verschillende Alsan 

770-systemen.

+  Esthetisch 
l  Een variatie van verschillende 

(kleur) afwerkingen. 

afwerkingsopties · Alsan 770

Versterkt afdichtingssysteem met decoratieve antislip afwerking
Decoratieve afwerking met gekleurde schilfers verkrijgbaar in de meeste RAL-kleuren

UITZICHT DECORS

ULTRASNELLE 
UITHARDING

SOPREMA ontwikkelde voor haar 
klanten een module waarmee de 
verschillende weergaves van de 
mogelijke esthetische, decoratieve en 
technische aspecten met het Alsan-
gamma rechtstreeks gesimuleerd 
kunnen worden. 

De surfer kan zijn eigen foto's 
verzenden die in 24 uur behandeld 
zullen worden en kan eveneens zijn 
toekomstig project visueel weergeven. 

PREVIEW GENERATOR 
ONTDEK UW TOEKOMSTIGE 
PROJECTEN!

www.alsan.com

* Decoratieve schilfers.

Deco Mix
Uitzicht: Appelsienhuid (antislip)
Voorbereiding: Alsan 970 F + Micro-
Chips* (kleuren op aanvraag)
Afwerking: Alsan 970 FT  
(transparante afwerking).

Deco Protect+
Uitzicht: antislip + Alsan Deco Chips* 
Afwerking: Instrooien natuurlijk kwarts-
zand en afwerken met Alsan 970 F + 
Alsan Deco Chips* (kleuren: zwart, wit, 
grijs)
Beschikbare RAL: 7030 en 7032.
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Deco Protect
Uitzicht: antislip
Afwerking: instrooien natuurlijk kwarts-
zand en afwerken met Alsan 970 F.
Beschikbare RAL: 7030 en 7032.
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Deco Finish+
Uitzicht: glad + Alsan Deco Chips* 
(licht anti-slip effect)
Afwerking: Alsan 970 F + Alsan Deco 
Chips*
Beschikbare RAL: 7030 en 7032. 
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Deco Finish
Uitzicht: glad
Afwerking: Alsan 970 F 
Beschikbare RAL: 7030 en 7032. 
Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Deco Structuur
Uitzicht: minerale gips, grove antislip.
Afwerking: Alsan 972 F
Beschikbare RAL: op aanvraag.
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Alsan 770 · referenties in Europa 

referenties
in Europa  

ALSAN 30 JAAR SUCCES

We danken onze bevoorrechte relaties met de klanten aan onze 
duidelijke aanwezigheid op de markt, onze betrokkenheid bij 
de aannemers, de architecten en de voorschrijvende instanties, 
aan een ongelooflijke persoonlijke inzet, aan de lange ervaring 
van onze medewerkers, en vooral aan de beschikbaarheid en de 
logistiek die beiden een efficiënte en snelle service garanderen. 

SOPREMA begeleidt u met deskundigheid in uw project van de 
planning tot en met de uitvoering.

alsan 770Trappenrenovatie 
Rebmoosweg 35, in Brugg. 
Zwitserland.
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referenties in Europa 

referenties in Europa · Alsan 770

EEN SELECTIE VAN VERWEZENLIJKINGEN MET ALSAN 770

Renovatie galerijflat Groningen, Nederland Parkeerdoorgang Heverlee,  
Leuven, België.

Passerelle des Deux-Rives
Frankrijk - Duitsland.

Aansluitingen, opstanden en speciale 
toepassingen

•  Goten, centraal opslagmagazijn Hyundai, 
Lummen, België

Daken

•  Verschillende PIDPA watertorens, België. 

•  Renovatie van het dak en de bedekking, 
Aarberggasse, Bern, Zwitserland

•  Nieuwe woningen Heimberg, Zwitserland 

Balkons

•  Galerij Valkhof, Breda, Nederland

•  Galerijflat Patrimonium Groningen, 
Nederland 

•  Residentie Den Oever, Nieuwpoort, België

•  Duitse Ambassade, Belgrave Square, 
Londen, UK

•  Residentie Dunepanne, De Panne, België 

•  Residentie Sandy Hill, Knokke-Zoute, België 

Parkeergarages en bouwwerken

•  Parkeergarage Heverlee, Leuven, 
België

•  Hellingbaan Residentie Kennedy, 
Oostende, België

•  Parkeergarage Emmapassage, Tilburg, 
Nederland

•  Parkeergarage Bovenlangs, 
Zoetermeer, Nederland

•  Parkeergarage -1 Carrefour, Evere, 
België

•  Hellingbaan parkeergarage Noordkade, 
Spijkenisse, Nederland

•  Passerelle des Deux-Rives, Frankrijk 
en Duitsland



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 ons op het tel.: +32 (0)14 23 07 07 of stuur een email naar 
alsan@soprema.be

Alle informatie vindt u op www.soprema.be of www.alsan.com
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BE

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België
Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecerticeerd. SOPREMA NV 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.


