
  

 
 
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, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan 
de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling. 
 

BETF-140/227-13-nl 

 
 
 
 
 
 
 AIR’SOPRASEAL INT  is een mastiek op basis van acrylaat zonder solventen.  

 
 

  

 AIR’SOPRASEAL INT wordt gebruikt om de buitenschil luchtdicht te maken aan 
de binnenzijde van het gebouw, op het niveau van het dampscherm of het 
luchtscherm.   
 
Het luchtdicht maken : 
- van de aansluitingen tussen het dampscherm en de betonnen of stenen 
draagstructuur, 
- van de aansluitingen tussen het dampscherm en aluminium, PVC of hout, 
- van de overlap tussen de banen van het dampscherm. 
 
AIR’SOPRASEAL INT kan gebruikt worden voor het herstellen van kleine 
scheurtjes in beton, bepleistering,… en is verenigbaar met de meeste producten 
uitgezonderd natuursteen en glas.  De ondergrond stofvrij, schoon en droog te 
zijn.  
 
 

  
Kleur  Mahony 
Volumieke massa  (g/cm3) 1,5 
Temperatuursbestendigheid (°C)  -20 / +80 
Maximale vervorming (%) 20 
Verwerkingstemperatuur (°C)  +5 / +30 
  
  

 

 

 

 

Kokers van 310 ml 
 
Opslag : 1 jaar in originele verpakking, op een koele en droge plaats, met 
temperaturen tussen de +5 °C en 25°C. Beschermen tegen vorst. 
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De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij (metaal) te zijn. 
De spuitmond dient zo afgesneden te worden dat een mastiekrups van ongeveer 
5 mm diameter wordt bekomen.  Het aanbrengen gebeurt met een spuitpistool.  
 
Luchtdicht maken: 
Voor het afdichten van de voegen tussen de verschillende stroken van het 
dampscherm evenals de aansluitingen tegenaan de draagstructuur zoals 
buitenmuren, timmerwerk, etc.: 
- plaats een doorlopende mastiekrups, 
- breng het luchtscherm aan, 
- druk licht aan met een silicone aandrukrol. 
 
Herstellingen : 
AIR’SOPRASEAL INT  heeft een uitstekende hechting op poreuze materialen.  
Hierdoor kan het gebruikt worden voor het herstellen van kleine gebreken in bv. 
pleisterwerk, waarna het overschilderd wordt*.  
*het is noodzakelijk vooraf een kleine test uit te voeren naar de comptabiliteit tussen de verf en de mastiek. 
 
De droogtijd van AIR’SOPRASEAL INT  nodig om een optimale hechting te 
verkrijgen, varieert naargelang de ondergrond al dan niet poreus is. 
 
 

  
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen 
inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen. 
 
Kwaliteitscontrole 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO 9001:2008  
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