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 Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyesterinlage.  

De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.  De onderzijde is 

afgewerkt met een talk/zand mengeling.  Het membraan heeft een duo 

lasnaad (deels zelfklevend, deels lassen). 

 

 

  

 Wordt toegepast als mechanisch te bevestigen onderlaag in een 

meerlaagse dakafdichting. 

 

 

  

Inlage  polyestervlies 

Afwerking bovenzijde folie 

Afwerking onderzijde talk/zand 

Dekmassa  elastomeerbitumen 

  
 

  

Dikte op de vrije boord (mm)  2,5 

Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 600 

Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1) MDV 400 

Breukrek L (%) (EN 12311-1) MDV 40 

Breukrek B (%) (EN 12311-1) MDV 45 

Vrije krimp (%) (EN  1107-1) MLV 0,3 

Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)  MLV 170 

Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1) MLV 220 

Koude buig (°C) (EN 1109) MLV -20 

Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110) MLV 105 

Brandreactie (EN 13501-1)  NPD 

 

MDV  = gemiddelde waarde  

MLV  = minimum waarde 

NPD  = geen waarde bepaald 

 

   
 

 

 
 

Afmetingen van de rol (m) 10 x 1 

Gewicht van de rol (kg) 32 

Aantal rollen per pallet 23 

 

 
 

SOPRAFIX STICK 

Beschrijving 

Toepassing 

Samenstelling 

Eigenschappen 

Verpakking 
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Mechanisch bevestigd in de overlappingen. 

 

  
 

  0679-CPD-0167, 0168, 0169, 0170 
 
Jaar : 2006  

Norm : EN 13707  

 

 

  
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit membraan 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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