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Onze vloeibaar aangebrachte waterdichtingssystemen zijn 
de voorbije jaren sterk geëvolueerd en hebben zich in de 
markt weten te profileren als betrouwbare systemen door 
het plaatsingsgemak en hun extreem lange levensduur. De 
ALSAN vloeibaar aangebrachte waterdichtingssystemen 
hebben dan ook een zeer breed toepassingsgebied: parkeer-
daken, garages, dakterrassen, platte daken en balkons,  
maar eveneens kleinere oppervlaktes zoals complexe dak-
details. SOPREMA volgt de laatste ontwikkelingen daarom-
trent op de voet en heeft er een strategische prioriteit van 
gemaakt om continue te investeren in de verdere optimali-
sering en ontwikkeling van het gamma vloeibare afdichtin-
gen. SOPREMA beschikt momenteel over een uitgebreid 
gamma harsen die vloeibaar aangebracht worden nl. PMMA, 
PU, EP en BITU-PU. Om de troeven van de SOPREMA 
Groep op dit vlak te versterken werd besloten om, in het 
kader van een Europese harmonisering, de naamgeving 
aan te passen.

Voor de Belgische markt wordt de naamgeving aangepast 
van het ALSAN RS naar het ALSAN PMMA gamma. Deze 
verandering houdt enkel een naamsverandering in en heeft 
geen enkele invloed op de technische prestaties van de 
producten noch naar de toepassing er van.
  
Op de volgende pagina vindt u een conversietabel met 
telkens de oude en de nieuwe benaming van het ALSAN 
PMMA gamma. 

Onze technische dienst is steeds ter uwer beschikking om 
bijkomende vragen te beantwoorden.

Verklaring van de nieuwe productcodes

De benaming bestaat steeds uit een 3-cijferige code. Dit 
systeem maakt het mogelijk om ook toekomstige produc-
ten en systemen probleemloos te integreren in de nieuwe 
structuur.

Cijfer 1 = functie van het product 
(bv. primer, waterdichting, afwerking, ……)

Cijfer 2 = productgroep 
(bv. PMMA, PU, ...)

Cijfer 3 = volgnummer van het product 

0 = voorbereiding, herstelling
1 = primer
7 = waterdichting
8 = gietmortel - slijtlaag
9 = afwerking - fixatie

6 = PU
7 = PMMA

In volgorde van ontwikkeling

Functie Productgroep Volgnummer

ALSAN 770
(oude benaming ALSAN RS 230)

7
= waterdichting

7
= ALSAN PMMA

0
= volgnummer

ALSAN 172
(oude benaming ALSAN RS 222)

1
= primer

7
= ALSAN PMMA

2
= volgnummer

Voorbeeld

ALSANPMMA
ALSAN PMMA productengamma

Waarom worden de bestaande productnamen aangepast?



Conversietabel

Nr & functie OUDE naam NIEUWE naam Gebruik

0 = VOORBEREIDING

ALSAN RS Katalysator ALSAN 070 Katalysator

ALSAN RS 242 ALSAN 072 RS 
(072 R + 072 S)

Reparatiemortel

ALSAN RS 234 ALSAN 074 Egalisatie plamuur

ALSAN RS 235 ALSAN 075 Vezelversterkt hars voor complexe details

ALSAN RS Reiniger ALSAN 076 Reiniger

1 = PRIMER

ALSAN RS 276 ALSAN 170 Primer voor absorberende ondergronden

ALSAN RS 272 ALSAN 171 Universele primer (enkel voor opstanden en 
aansluitingen)

ALSAN RS 222 ALSAN 172 Primer voor asfalt, bitumen en niet absorbe-
rende ondergronden

ALSAN 273 ALSAN 173 Eén-component primer voor TPO membra-
nen (FLAG)

ALSAN 274 ALSAN 174 Eén-component voor metaal ondergronden

ALSAN 275 ALSAN 175 Eén-component primer voor glas

ALSAN RS 276 K ALSAN 176 Egaliserende primer

ALSAN RS 
ReflectRoof primer

ALSAN 178 Witte primer voor asfalt en bitumen in com-
binatie met ALSAN 973 F

7 = WATERDICHTING

ALSAN RS 230 ALSAN 770 Waterdichtingshars 

ALSAN RS 230 thix ALSAN 770 TX Waterdichtinghars voor opstanden en 
details

8 = GIETVLOER

ALSAN RS 210 ALSAN 870 R Harscomponent voor de gietvloer

ALSAN RS 223 ALSAN 870 S Vulmiddel voor de gietvloer

ALSAN RS 233 ALSAN 870 RS 
(870 R + 870 S)

Egaliserende gietvloer

9 = AFWERKING

ALSAN RS 288 ALSAN 970 F Gekleurde afwerkingslaag

ALSAN RS 281 ALSAN 970 FT Transparante afwerkingslaag

ALSAN RS 251 ALSAN 971 F Lichte antislip slijtlaag

ALSAN RS 252 ALSAN 972 F Afwerkingslaag voor berijdbare oppervlaktes

ALSAN RS Reflect Coat ALSAN 973 F Reflecterende witte afwerkinglaag voor het 
Reflect Coat systeem

ALSAN
gammaProduct-

De onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van 
de oude en de nieuwe benamingen.



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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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.




