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INNOVATIEVE ÉÉNLAAGSE SYNTHETISCHE
MEMBRANEN
FLAG, sinds 1963 wereldwijd specialist in de productie van
synthetische waterdichtingsmembranen voor platte daken,
kunstwerken, zwembaden en hydraulische projecten. FLAG
maakt sinds 2007 deel uit van de SOPREMA groep.
Met meer dan 50 jaar expertise en technische knowhow, slaagt
FLAG erin om hoogwaardige, zeer performante synthetische
dakafdichtingsmembranen te produceren, waaronder het
FLAGON PVC productgamma. Bij de productie wordt er gebruik
gemaakt van een exclusief ontworpen productiesysteem.
FLAGON PVC membranen zijn uitermate geschikt voor de
meeste ondergronden en zijn beschikbaar in verschillende
kleuren. Hierdoor gaan waterdichtingskwaliteit en architecturale
creativiteit hand in hand.

DAK
bitumen

FLAGON SV
FLAGON SFc
FLAGON SR

SFc = glasvlies gewapend met polyester cachering
SV = glasvlies gewapend
SR = polyester gewapend
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DE VOORDELEN VAN FLAGON PVC

PVC VOOR ALLE ONDERGRONDEN

++Soepel bij lage temperaturen

De éénlaagse FLAGON PVC waterdichtingsmembranen zijn
aangepast aan alle ondergronden, maar ze zijn vooral aangewezen voor ondergronden met aanzienlijke structurele bewegingen zoals metalen elementen of prefabbetonelementen.

++Ongevoelig voor warm-koudcycli
++Hoge mechanische weerstand
++Weerstand tegen statische en dynamische perforatie
++Dampdoorlatend
++Aanpasbaar aan structurele bewegingen
++Wortelbestendig en bestand tegen aantasting door microorganismen
++UV-bestendig
++Bestand tegen extreme weersinvloeden
++Beschikbaar in verschillende kleuren
++Technische goedkeuringen:
• FLAGON SV : ATG 2817
• FLAGON SR : ATG 2851

De verschillende beschikbare FLAGON PVC types dakbedekking kunnen worden toegepast in geballaste, mechanisch
bevestigde of verlijmde systemen.
Het unieke co-extrusie productieproces toegepast voor het
produceren van de FLAGON PVC membranen zorgt ervoor
dat het verkregen membraan voortreffelijke trekeigenschappen en een hoge statische en dynamische perforatieweerstand krijgt.
FLAGON PVC membranen worden in EN ISO 9001- gecertificeerde fabrieken geproduceerd en zijn voorzien van een
ATG technische goedkeuring (FLAGON SR en SV).
FLAGON SR is standaard brandwerend waardoor het kan
ingezet worden in systemen die volgens de norm EN 13501
voldoen aan de classificatie BROOF(t1).

flagon PVC

FLAGON PVC ZORGT VOOR PLAATSINGSCOMFORT
EN DUURZAAMHEID
De FLAGON PVC membranen worden geplaatst in brede
dakbanen en zijn gemakkelijk te lassen met hete lucht, manueel of met de automaat.
De PVC afdichtingsoplossingen van FLAG beschermen gebouwen tegen de guurste weersomstandigheden en bieden
een grote weerstand tegen UV-straling.

 wenst één van onze commerciële medewerkers te spreken?
U
Contacteer onze klantendienst: +32 (0)14 23 07 07
U hebt een technische vraag over de toepassing van één van onze producten?
Contacteer onze technische dienst: +32 (0)14 23 07 07 of stuur een e-mail naar
roof-consulting@soprema.be
Alle informatie vindt u op www.soprema.be
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SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd.
SOPREMA 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.
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SOPREMA tot uw dienst

