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SOPREMA group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001,  
waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA group behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafga-

ande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

CD
00

69
_n

l-N
LSOPREMA gaat verder

 Heeft u een vraag over één van onze producten  
en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop,  
tel +31 (0)515 533 000 of  
stuur een email naar info@soprema.nl 

Alle informatie vindt u op www.soprema.nl

UNICOATBITUMINEUZE
WATERDICHTING

VOORDELEN

+    Milieu vriendelijk 

+    Eenvoudig recyclebaar

+    Voorzien van hoogkwalitatieve     

     gemodificeerde bitumen

+    Lange levensduur

+   Toepasbaar op een werkende ondergrond

UNICOAT ZK

Unicoat ZK randstroken worden toegepast in brand gevaarlijke 
zones waarin gewerkt dient te worden conform NEN 6050.  
Dankzij een unieke zelfklevende onderzijde is het gebruik van 
open vuur tijdens de verwerking van Unicoat ZK overbodig.

Unicoat ZK randstroken zijn leverbaar in de afmetingen: 

 » 10 x 1 m 

 » 10 x 0.20 m

 » 10 x 0.25 m

 » 10 x 0.33 m

 » 10 x 0.50 m

Voor een optimale hechting wordt geadviseerd de ondergrond 
voor te primeren met Elastocol 503.  



EEN BEWUSTE KEUZE 

Is verkleving van de dakbedekking op de ondergrond niet mogelijk of 
niet gewenst? Kies dan voor een Unicoat onderlaag. In combinatie met 
bijvoorbeeld een Garantgum of Varyflex toplaag creëert u een perfecte 

waterdichting. 

KWALITEIT VAN TWEE KANTEN

Unicoat bestaat uit een basislaag van polyestermat die alleen 

aan de bovenzijde is voorzien van een (gemodificeerde) bitumen 

deklaag. De onderzijde is niet gebitumineerd en verkleeft dus niet 

aan de onderconstructie. Unicoat is toepasbaar als onderlaag in 

een 2-laags mechanisch bevestigd of 2-laags losliggend geballast 

dakbedekkingssysteem. 

VERANTWOORDE INVESTERING

Werken met losliggende, geballaste of mechanisch bevestigde 

dakbedekkingssystemen heeft zo z’n voordelen. Zo biedt een systeem 

met Unicoat als onderlaag en Garantgum of Varyflex als toplaag een 

uitzonderlijke hoge ponsweerstand. Een milieuvriendelijk voordeel 

is dat dit dakbedekkingspakket na het verstrijken van de levensduur 

eenvoudig verwijderd en gerecycled kan worden. Top- en onderlaag 

kunnen gescheiden van elkaar worden afgevoerd. Een verantwoorde 

manier van omgaan met het milieu en (her) gebruik van grondstoffen. 

UNIEKE ONDERLAAG

ZEKERHEID

Unicoat wordt standaard geleverd met een CE keurmerk, 
KOMO attest en een productgarantie van 10 jaar. Daarnaast 
is het mogelijk uw complete dakbedekkingssysteem te voor-
zien van een All-in dakgarantie. Vraag naar de mogelijkheden;  
garanties@soprema.nl

TOT IN DETAIL

IEDERE SITUATIE
Om in elke situatie de beste keuze te leveren, is Unicoat  
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen; 

 » Unicoat 460P60 

 » Unicoat 460P10 (zand)

 » Unicoat 446P60 FR*

 » Unicoat 360P60 

 » Unicoat 346P60 FR* 

 

*FR: Fire Resistant: geschikt als onderlaag op EPS isolatie

Product Afmeting Afwerking bovenzijde Overig

Unicoat 460P60 15 x 1 m APP folie

Unicoat 460P10 12 x 1 m APP zand

Unicoat 446P60 FR 12 x 1 m APP folie geschikt op ongecacheerd EPS

Unicoat 360P60 15 x 1 m SBS folie

Unicoat 346P60 FR 12 x 1 m SBS folie geschikt op ongecacheerd EPS

460P60 460P10 446P60 360P60 346P60

Treksterkte l/b [N/50mm] 800/600 800/600 250/250 850/550 250/250

Nageldoorscheursterkte [N] 150 150 275 200 300

Dimensionele stabiliteit [%] 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3

Rek bij max. belasting [%] 25 25 30 35 30

lage temperatuur flexibiliteit [°C] ≤ -5 ≤ -5 ≤ -5 ≤ -15 ≤ -15

Vloeiweerstand [°C] 140 140 140 100 100

Waterdichting l BITUMINEUZE


