
  

 
 
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. 
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 AIR’SOPRASEAL EXT is een mastiek op basis van synthetisch rubber, 

geplastificeerd met bitumen.  
 
 

  

 AIR’SOPRASEAL EX T wordt gebruikt om de buitenschil luchtdicht te maken:   
 
Dampopen onderdakfolies : 
- afdichten van de overlap tussen de banen onderdakfolie onderling, 
- afdichten van diverse details. 
 
Regenscherm : 
- afdichten van de overlap tussen de banen, 
- afdichten van diverse details. 
 
AIR’SOPRASEAL EXT  kan gebruikt worden voor het waterdicht maken van 
diverse kleine aansluitingen.  Het is verenigbaar met bitumineuze membranen.  
 
AIR’SOPRASEAL EXT  kan aangebracht worden op droge, stof- en vetvrije 
ondergronden. 
 
 

  
Kleur  zwart 
Volumieke massa  (g/cm3) 1,1 ± 0,5 
Temperatuursbestendigheid (°C)  -20 / +80 
Vlampunt  (°C)  (ASTM D56) 27 
Verwerkingstemperatuur (°C)  +5 / +35 
  
  

 

 

 

 

Kokers van 310 ml 
 
Opslag : 2 jaar in originele verpakking, op een koele en droge plaats, met 
temperaturen boven de +5 °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 
onderdak of regenscherm  evenals de aansluitingen ter plaatse van diverse 
detailleringen: 
- plaats een doorlopende mastiekrups, 
- breng het onderdak of regenscherm aan, 
- druk licht aan met een silicone aandrukrol. 
 
Waterdicht maken : 
AIR’SOPRASEAL EXT heeft een uitstekende hechting op diverse materialen, 
zonder primer, en kan zelfs aangebracht worden op licht vochtige ondergronden.   
 
De droogtijd van AIR’SOPRASEAL EXT varieert van 4 tot 24 u naargelang de 
weersomstandigheden. 
 
 

  
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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