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ANTIROCK 6000

FÖR VÄG- OCH
VATTENBYGGNATION
SOPREMA är en familjeägd koncern sedan starten för mer än 100 år
sedan. Idag är SOPREMA världsledande inom tätskikt och isolering
och producerar mer än 150 miljoner m² tätskikt per år.
För att möta de hårda krav som ställs på tätskikt för anläggningsarbeten
av exempelvis broar, vägar och tunnlar har SOPREMA utvecklat
produktsortimentet CivilRock. Ett sortiment som erbjuder produkter
som tagits fram för att möta kraven inom väg- och vattenbyggnation.

SOPREMA står till tjänst
Kontakta någon av våra svenska säljare
på telefonnummer 08-646 35 00 eller
skicka ett mejl till info@soprema.se

ANPASSAT FÖR DET
NORDISKA KLIMATET

Mer information hittar du på:
www.soprema.se

SOPREMA AB
Diabasgatan 12
254 68 Helsingborg - SWEDEN
Tel: +46-(0)8-646 35 00
info@soprema.se
www.soprema.se

SOPREMA har utvecklat Antirock 6000 för att klara det nordiska
klimatet. Tack vare lång erfarenhet av de nordiska länderna och
ett nära samarbete med koncernens avdelningar för Forskning &
Utveckling har vi kunnat ta fram Antirock 6000 - en produkt med
hög prestanda och enastående kvalitet som uppfyller Trafikverkets
hårda krav på tätskikt.
Antirock 6000 är lätt att applicera och är det första och enda tätskiktet
med P-märkning. Tätskiktet kan beläggas med ett asfaltlager
direkt vilket är viktigt för en snabb arbetsprocess. Med mekanisk
infästning lämpar sig Antirock 6000 särskilt bra för snabba projekt.

BITUMENBASERAT
TÄTSKIKT

SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända
kvalitetsledningssystemet ISO EN 9001 – 140001. Detta system verifieras och certifieras av
oberoende tredje part. SOPREMA förbehåller sig rätten att allt eftersom kunskap och tekniker
utvecklas ändra sammansättning och användarvillkor för sina produkter utan föregående meddelande.

ANTIROCK
6000

KOMBINERA MED AQUADERE TP
FÖR EN MILJÖVÄNLIG
HELHETSLÖSNING

FÖRDELAR
+ Första tätskiktet för väg- och
vattenbyggnation med P-märkning
+ Särskilt framtaget för att klara det
nordiska klimatet
+ Förstklassig produktkvalitet
+ Enkel och snabb att installera
+ Klarar Trafikverkets hårda krav

ANLÄGGNINGSARBETEN
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LAGER

PRODUKTER

1 PRIMER

AQUADERE TP

2 TÄTSKIKT

ANTIROCK 6000

3 YTSKIKT

ANTIROCK 6000
Membran/bromatta av elastomermodifierad
bitumen som försetts med en armering av
polyesterkomposit. Används som enlagstäckning
under asfaltbetong eller gjutasfalt vid vägoch vattenbyggnation samt parkeringsdäck.
Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand
och överlappet är försett med en smältfilm.
Undersidan är försedd med en smältfilm.
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Applicering
Lager
Armering

polyesterkomposit

Tjocklek

5,2 mm

Förpackning
Vikt

3
2
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8x1m/
50 x 1 m /

50 kg /
23
2
300 kg /

6 kg/m²
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