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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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 Gebruiksklare emulsie op basis van elastomeerbitumen, minerale vulstoffen 

en vluchtige solventen. 

 

 

  

Wordt gebruikt voor volgende toepassingen: 

•  Bitumineuze waterdichte emulsie voor beton, vezelcement en hernieuwen 

van oude dakbedekkingen.  Steeds te beschermen tegen UV stralen door 

middel van leischilfers of grindbelasting. 

•  Waterdichtingslaag voor funderingen en ondergrondse muren in beton of 

metselwerk. 

•  Eerste egalisatielaag op metselwerk of beton voordat men zelfklevende 

membranen aanbrengt. 

 

  

  

Uitzicht Zwart 

Samenstelling 
Elastomeerbitumen, minerale 

vulstoffen en vluchtige solventen 

Droogrest (indicatieve waarde) NPD 

Volumemassa bij 25°C 

(indicatieve waarde) 
1150 kg/m3 

Droogtijd (indicatieve waarde) +/- 24 u 

Verbruik (indicatieve waarde) +/- 400 gr/m² 

Vlampunt  + 30°C 

 

 

  

Bussen van 5 kg en 25 kg 

 

 

CURNOIR 

 

Beschrijving 

Toepassing 
 

Eigenschappen 

Verpakking 
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1. Op beton: 

De ondergrond moet volledig droog en goed gereinigd zijn. Een eerste laag 

Curnoir aanbrengen (± 400 g/m²) met borstel of trekker. 24 u. laten drogen. 

Een tweede laag aanbrengen (± 400 g/m²) en beschermen tegen UV stralen 

door het instrooien van leischilfers of, na 24 u. drogen, het aanbrengen van 

een laag Cural. Sporen of vlekken van betonmelk dienen vooraf te worden 

behandeld met een laag Elastocol 500. 

2. Hernieuwen van een oude dakbedekking: 

De ondergrond grondig reinigen en drogen. Blazen verwijderen en scheuren 

reinigen. Indien nodig een laag Elastocol 500 aanbrengen (a rato van ± 0,25 

l/m²). Bij barsten en scheuren plaatst men na het aanbrengen van een 

eerste laag Curnoir een strook glasvlies, die in de laag Curnoir wordt gedrukt 

door middel van een truweel. 24 u. laten drogen. Vervolgens een laag

Curnoir aanbrengen, door middel van een borstel of een trekker, en 

beschermen tegen UV stralen door middel van het instrooien van leischilfers 

of, na 24 u. drogen, het aanbrengen van een laag Cural. Cural wordt 

aangebracht met een borstel, roller of trekker (± 400 g/m²), of met een 

spuittoestel, type airless, (± 200 g/m²). De laag dient gelijkmatig te worden 

uitgestreken, waarbij men te dikke lagen vermijdt. 

3. Vernieuwen van vezelcementplaten: 

Alle losse deeltjes verwijderen en de ondergrond reinigen. Op de droge 

ondergrond een laag Curnoir aanbrengen met borstel (400 g/m²) of 

spuittoestel, type airless, (± 250 g/m²), waarbij men te dikke lagen moet 

vermijden. Vervolgens een laag Cural aanbrengen als bescherming tegen UV 

stralen, of afwerken met leischilfers. Het is noodzakelijk dat Curnoir volledig 

homogeen gemengd is. Een aangepast toestel is daarom aanbevolen (bijv. 

mengschroef op een boormachine). Bij gebruik van Cural gelieve de 

technische fiche te raadplegen. Het is noodzakelijk dat Cural volledig 

homogeen gemengd is. Een aangepast toestel is daarom aanbevolen (bijv. 

mengschroef op een boormachine). 

 

  

White spirit 

  

Curnoir is een ontvlambaar product. Tijdens verwerking onstekingsbronnen 

verwijderd houden. Bij gebruik in een gesloten ruimte zorgen voor een goede 

ventilatie of een aangepast masker gebruiken. Dampen niet inademen. Niet 

roken tijdens de verwerking. Contact met huid en ogen vermijden. De 

verpakkingen bewaren in goed geventileerde ruimten en beschut tegen de 

zon. De aanwijzingen op de verpakking raadplegen. Voor meer gegevens: zie 

veiligheidsinformatieblad. 

 

  

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn 

producten. 

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO 

9001:2008 en EN ISO 14001:2004 

  

 

Verwerking 

Reiniging 

Bijzondere 

aanwijzingen 

Kwaliteits-
controle 

ISO 9001 
ISO 14001 


