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OPLOSSING OP MAAT

Het aanbod op de bouwmarkt is zeer uitgebreid en bovendien komen 
er jaarlijks nieuwe innovaties bij. Maar welk systeem is nu het meest 
geschikt voor uw project? Als experts in waterdichting en isolatie zoeken 
we graag mee naar de beste oplossing op maat. 

OVER ONS

SOPREMA, experts in waterdichting en isolatie met 5 sterke merken:

•  SOPREMA: bitumineuze waterdichting 
•  ALSAN: vloeibare waterdichting
•  FLAG: kunststof waterdichting
•  EFYOS: thermische isolatie 
•  PAVATEX: natuurlijke isolatie

Onze kracht? De nodige dosis technische expertise en een familiale sfeer 
waar klantenbeleving en service centraal staan.  Onze 150 jaar ervaring 
zetten we graag in om uw project samen naar een hoger niveau te tillen.

EN U?

Wat zijn uw toekomstplannen? Op zoek naar inspiratie of advies? Blader 
rustig door deze oplossingsgids of bezoek zeker onze virtuele stad 
online. Ontdek de 3D-stad boordevol oplossingen via de app of via 
www.soprema.be/nl/sopracity. Vraag ook zeker nog één van onze 
andere oplossingsgidsen (balkon & terras, parking, vloer, funderingsmuur, 
hellend dak, plat dak en muur) aan via info@soprema.be. Onze experts 
adviseren u graag. 

SCAN & BRENG DEZE 
BROCHURE TOT LEVEN DOOR 
AUGMENTED REALITY (AR)

Download de SopremaAR-app via de App Store (Apple) 
of  de Play Store (Android). Scan één van de afbeeldingen 
in deze brochure en de 3D-stad verschijnt in Augmented 
Reality. Op elk moment van de dag. Waar u ook bent. 
Wanneer het u uitkomt.

U vindt de nieuwste waterdichtings - en isolatiesystemen in 
deze virtuele stad boordevol toepasbare inspiratie.  Vlieg 
met een drone door de stad, volg een ‘guided tour’ of bel 
één van onze experts om u door de stad te gidsen. Scanbare 
afbeeldingen kan u eenvoudig herkennen aan het AR-icoon. 
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GEBRUIKSVRIENDELIJKE PLATTE 
DAKEN & DAKTERRASSEN

Een waterdicht dak met een lange levensduur is een haalbare kaart 
mits de selectie van de juiste materialen. Tweelaagse bitumineuze 
systemen met technische goedkeuring ATG bieden optimale zekerheid. 
Ze zijn getest (volgens de hiernaast vermelde normen en technische 
voorlichtingen) en bieden een optimale compatibiliteit tussen elk onderdeel 
van het platdaksysteem. Op de pagina rechts kan u de  meest optimale 
gevlamlaste systemen vinden op verschillende soorten ondergronden: 
beton, hout en staal. Kenmerkend binnen deze systemen is de voorkeur 
voor SBS (Styreen Butadieen Styreen)-bitumen toplagen uit het Sopralene 
Optima-assortiment. Wellicht de sterkste troef van Sopralene Optima 
is dat de toplaag de tand des tijds vlekkeloos doorstaat. Dit maakt 
het gamma heel erg dankbaar aangezien de producteigenschappen ook 
na veroudering behouden blijven. Dit premium gamma is brandveilig 
(B

ROOF
(t1)), heeft een bewezen levensduur van meer dan 40 jaar en is 

uiterst soepel bij lage temperatuur (tot -30°C). Deze toplagen zijn 
bovendien erg elastisch, beschikken over een sterke kleefkracht op 
de ondergrond en vangen daardoor de ‘werking’ van het dak - onder 
andere door onderliggende isolatie - goed op.  Bovendien hebben 
SBS-membranen geen invloed op de pH-waarde van het regenwater en 
maken ze waterrecuperatie mogelijk. Compartimentering van het 
dak maakt lekdetectie bovendien zeer eenvoudig en efficiënt.  Als kers 
op de taart worden ze aangeboden met een uitgebreid garantiepakket 
en worden deze producten in onze eigen fabriek in België vervaardigd. 

EXTRA RUIMTE DOOR CREATIEF GEBRUIK 
VAN HET DAK

Dankzij hun stabiliteit en mechanische weerstand blinken deze  
bitumineuze systemen uit in beloopbaarheid. Platte daken kunnen 
eenvoudig omgetoverd worden tot stijlvolle dakterrassen door de 
toevoeging van bijvoorbeeld tegels op tegeldragers. Op deze manier 
groeit het dak uit tot een verlengde van het gebouw: een optimale 
benutting van de beschikbare ruimte. Daken en dakterrassen van 
SOPREMA zijn niet alleen een streling voor het oog, ze zijn bovendien 
ook onderhoudsvriendelijk.  Onze experts helpen u graag bij de 
keuze van het juiste soort dak. Contacteer ons via info@soprema.be. 

GEVLAMLAST SYSTEEM 
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend 
met deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN
ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 20. 

DAKTERRAS

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR gevlamlast

6 AFWERKING
SOPRADALLE CERAM
Tegels op tegeldragers uit het
SOPREMA-gamma

A OPSTANDEN

ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 20. 
Een esthetische afwerking is mogelijk in 
dezelfde kleur als het terras. 

GEVLAMLAST SYSTEEM  
OP METALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF zelfklevend met 
deels te lassen overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 
FR gevlamlast

A OPSTANDEN
ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 20. 

WAAROM KIEZEN VOOR BITUMINEUZE PLAT DAKSYSTEMEN? 
+  Meest gebruikt in België
+  Sterke kleefkracht
+  Lange levensduur

WIST JE DAT …  u het plat dak systeem best afstemt op de klimaatklasse? Deze klasse bepaalt het binnenklimaat in het gebouw.  De klimaatklasse 
loopt van 1 (geen of nauwelijks vochtproductie) tot 4 (hoge luchtvochtigheid). Vanaf binnenklimaatklasse 4 is een aangepast dampscherm vereist. 
Sopravap PB Alu 3 TF op betonnen ondergrond en Sopravap Stick A 15 op metalen en houten ondergrond. Binnen deze klasse is mechanische 
bevestiging van de materialen niet aangewezen. Vragen hierover? Contacteer één van onze technische experts via info@soprema.be.  
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Olympisch zwembad

Wezenberg, Antwerpen (BE)

- bitumineuze waterdichting

Sopralene Optima Garden

Stadskantoor, Hasselt (BE) - 

bitumineuze waterdichting 

Sopralene Optima

Normering & technische 
voorlichtingen
+ EN 13707: bitumineuze 

dakmembranen
+ EN 13501/5: B

ROOF
(t1)

+ EN 13970: dampschermen
+ TV 215: platte daken
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DAKTERRAS  
MET BITUMINEUZE WATERDICHTING

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P3 TF

3 SBS-TOPLAAG SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 FR

4 ISOLATIE XPS 500

5 AFWERKING
SOPRADALLE CERAM 
Tegels op tegeldragers uit het
SOPREMA-gamma

6 OPSTANDEN
ALSAN 770 TX 
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op pagina 20. 
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VLAMVRIJE PLATTE DAKEN
EXTRA AANDACHT VOOR VEILIGHEID

Op bepaalde bedrijventerreinen, gebouwen of specifieke zones is het 
gebruik van een open vlam niet toegestaan. In deze gevallen bieden 
onderstaande oplossingen een veilig alternatief. De vlamvrije oplossing 
uiterst rechts omvat een vloeibare waterdichting uit PMMA (Poly 
Methyl Methacrylaat)-kunstharsen. Uiterst snel toepasbaar en zeer 
esthetisch. Dit systeem heeft de absolute voorkeur bij projecten waar 
men op zoek is naar oplossingen die resistent zijn tegen chemicaliën. 

Een tweede alternatief is kunststof ofwel synthetische dakbedekking. 
Deze dakbedekking wordt altijd vlamvrij aangebracht: zelfklevend, 
gelijmd, losliggend, geballast of mechanisch bevestigd en de overlap 
wordt aangebracht met hete lucht (föhn). Opteer steeds voor een 
systeem met gangbare technische goedkeuring: ATG. Compatibiliteit 
tussen dakdichting en isolatie is steeds een belangrijk aandachtspunt. 
Deze budgetvriendelijke en duurzame variant is door zijn snelle 
plaatsing uitermate geschikt voor grote magazijnen, opslagruimtes en 
industriële daken. De systemen hiernaast omvatten twee van de meest 
gangbare kunststof systemen op betonnen of stalen ondergrond. Hierbij 
geniet telkens een TPO (Thermoplastische Polyoleofine)-kunststof toplaag 
de voorkeur. Flagon TPO beschikt over een Clear Water Certificate 
welke waterrecuperatie zonder verkleurd water perfect mogelijk maakt. 
Deze toplaag heeft bovendien een bewezen levensduur van 30 jaar 
(bewezen door British Board of Agrément BBA). De membranen zijn 
ook worteldoorgroeibestendig (vanaf 1,5 mm dikte), perfect inzetbaar 
in combinatie met groendaken.

Losliggende of mechanisch bevestigde systemen genieten qua 
circulaire bouwprincipes de voorkeur met het oog op oneindig 
hergebruik. Technisch gezien behoren gelijmde systemen zeker ook 
tot de mogelijkheden. Stem het platdaksysteem ook steeds af op de 
klimaatklasse van uw gebouw. De klimaatklasse loopt van 1 (geen 
of nauwelijks vochtproductie) tot 4 (hoge luchtvochtigheid). Vanaf 
binnenklimaatklasse 4 is een aangepast dampscherm vereist. Sopravap 
PB Alu 3 TF op betonnen ondergrond en Sopravap Stick A 15 op metalen 
en houten ondergrond. Vragen hierover? Contacteer één van onze 
technische experts via info@soprema.be.  
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GEBALLAST SYSTEEM 
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF 
bevestigd met hete lucht

3 ISOLATIE EFYOS PIR S* losliggend

4 TOPLAAG FLAGON EP/PV losliggend

5 AFWERKING
GEOTEXTIEL PET 300 losliggend 
+ gerold riviergrind Ø 16/32 mm

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

MECHANISCH BEVESTIGD SYSTEEM 
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* mechanisch 
bevestigd

4 TOPLAAG
FLAGON EP/PR DE mechanisch 
bevestigd

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

GELIJMD SYSTEEM
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15  
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met
COLTACK EVOLUTION 750

4 TOPLAAG
FLAGON EP/PV-F DE gelijmd 
met FLAGCOL TF 1 

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

+  Interessant voor circulaire projecten: losliggend
+  Extra lange levensduur van de waterdichting doordat de ballast 

het membraan beschermt
+ Interessant voor circulaire projecten: lichtgewicht systeem + Mooi egaal uitzicht

Aldi, Turnhout (BE) - kunststof waterdichting Flagon TPO

Belgian New Fruit Wharf, Antwerpen (BE)  - kunststof waterdichting Flagon PVC

VLOEIBAAR SYSTEEM
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN 170

2
VLOEIBAAR WATER-
DICHTINGSSYSTEEM

ALSAN 770 X 2 + VLIES P

3 AFWERKING ALSAN 970 F

+ Meest resistent tegen chemicaliën
+  Zeer esthetisch
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RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN 
EN OMKEERDAKEN

SLOPEN HOEFT NIET ALTIJD

De beslissing om een bestaand dak te slopen volgt vaak te snel. Er zijn 
heel wat andere budgetvriendelijke alternatieven zoals het overlagen 
van het bestaande dak met een nieuwe toplaag. Bij renovatie door 
overlaging vormt het bestaande dak dan simpelweg de ondergrond 
voor het nieuwe waterdichtingssysteem. Handig, prijsbewust en het dak 
kan weer jaren mee. Op dit moment is het belangrijk om bij renovatie 
niet alleen de dakbekleding te vernieuwen, maar ook direct de kans te 
grijpen om het dak van de nodige isolatie te voorzien.

Om interne condensatie tussen de isolatiematerialen te vermijden is 
het belangrijk om de nieuwe isolatie qua dikte en soort af te stemmen 
op het bestaande isolatiepakket. Vraag zeker advies aan één van onze 
experts via onderstaande contactgegevens. 

Omkeerdaken behoren hier ook zeker tot de mogelijkheden waarbij de 
(extra) isolatie en de nieuwe waterdichting rechtstreeks op de bestaande 
waterdichting wordt gelegd. Voor dit soort daken wordt XPS-isolatie 
gebruikt: vochtbestendig en uiterst drukvast (300 - 700 kPa). Wist u 
trouwens dat voor 2023 elk plat dak geïsoleerd moet zijn? Vraag zeker 
een vrijblijvend dakadvies aan via info@soprema.be!  
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GEÏSOLEERD BITUMINEUS SYSTEEM 
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 ISOLATIE
EFYOS PIR S* mechanisch 
bevestigd of verlijmd

2 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

MECHANISCH BEVESTIGD KUNSTSTOF
SYSTEEM OP BESTAANDE BITUMEN

DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 ISOLATIE
EFYOS PIR S* mechanisch 
bevestigd 

2 TOPLAAG
FLAGON EP/PR DE mechanisch 
bevestigd

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

OMKEERDAK
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 ONDERLAAG
VENTIROCK SBS 3 TF
gevlamlast

3 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR gevlamlast

4 ISOLATIE
XPS SL losliggend +
beschermvlies ROOF 115

5 AFWERKING Grind

A OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

WIST JE DAT … 
... onze experts graag de huidige staat van uw dak bekijken? 
Vraag nu een vrijblijvend dakadvies aan via info@soprema.be. 

+ Snel & duurzaam overlagen
+ Toekomstbewust na-isoleren

+ Vlamvrij & budgetvriendelijk renoveren

+ Slim na-isoleren, het beschermvlies ROOF 115 verbetert de  
thermische prestaties van het dak met maar liefst 20 % 

+ Bescherming van de waterdichting = extra lange levensduur

plat dak I uitdagingen

GEVLAMLAST BITUMINEUS SYSTEEM 
OP BESTAANDE BITUMEN DAKBEDEKKING

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 
AF C3 FR gevlamlast

A OPSTANDEN

ALSAN FLASHING QUADRO of  
ALSAN FLASHING JARDIN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

+ Snel & duurzaam overlagen

Katoennatie, Kallo (BE) -

kunststof waterdichting Flagon PVC

*T
ijd

el
ijk

 e
nk

el
 A

TG
/H

 b
es

ch
ikb

aa
r.

*T
ijd

el
ijk

 e
nk

el
 A

TG
/H

 b
es

ch
ikb

aa
r.



plat dak I uitdagingen oplossingen I plat dak

GROENDAKEN

GROENE VERADEMING

Plaatstekort is in elk land een ‘hot topic’. Daarom is het belangrijk 
om platte daken zoveel mogelijk multifunctioneel in te zetten. De 
mogelijkheden zijn eindeloos: een prachtig groendak of een heuse 
dakboerderij. Groendaken zijn bovendien ook één van de oplossingen 
om wateroverlast te vermijden. Het groendaksysteem vormt namelijk 
een natuurlijke waterbuffer, de voedingsbodem neemt water op voor 
de vochtvoorziening van planten en bomen. 

Let hierbij zeker op het type waterdichting: de dakbedekking in het 
groendaksysteem moet wortelwerend zijn. Vloeibare en kunststof 
toplagen zijn standaard wortelwerend. De wortelwerende bitumineuze 
toplagen van SOPREMA kan u eenvoudig herkennen aan de suffix   

“Garden” in de productnaam. Let zeker ook op de onderconstructie. Het 
gewicht van een groendak kan qua gewicht behoorlijk oplopen. Besteed 
ook zeker voldoende aandacht aan de afwerking van de dakdetails. 
Bij groendaken is de afwerking van deze details met vloeibare PMMA-
kunstharsen Alsan 770 een must, zeker bij stagnerend water. 

Rechts kunt u 4 mogelijke extensieve groendaksystemen vinden. 
Het eerste systeem bevat 100% recycleerbare, vochtbestendige 
en uiterst drukvaste XPS-isolatie (300 - 700 kPa) in combinatie 
met een wortelwerend tweelaags bitumineus systeem. Dankzij de 
omkeerdakconstructie beschermt het groendak de waterdichting meer: 
dit zorgt voor een extra lange levensduur. Intensieve groendaken behoren 
zeker ook tot de mogelijkheden, contacteer ons via info@soprema.be. 

Het tweede systeem omvat een licht en budgetvriendelijk alternatief 
met kunststof waterdichting en PUR/PIR-isolatie. Terwijl het derde 
systeem ultieme zekerheid biedt dankzij een wortelwerend tweelaags 
bitumineus systeem in een traditionele warmdakconstructie. 

Een goede richtlijn voor dit thema zijn de volgende normen en technische 
voorlichtingen: EN 13948 - wortelweerstand en TV 229 - groendaken.
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GROENDAK: GEVLAMLAST BITUMINEUS 
SYSTEEM OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF 
gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR gevlamlast

6 AFWERKING Extensief groendaksysteem

A OPSTANDEN
ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20.  

GROENDAK: LOSLIGGEND KUNSTSTOF 
SYSTEEM OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 TOPLAAG FLAGON EP/PV losliggend

5 BESCHERMLAAG FLAGON TS losliggend

6 AFWERKING Extensief groendaksysteem

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

GROENDAK: OMKEERDAK OP
BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF
gevlamlast

3 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR gevlamlast

4 ISOLATIE
XPS SL 
losliggend

5 AFWERKING Extensief groendaksysteem

A OPSTANDEN
ALSAN 770 TX Zie hoofdstuk 
„Dakdetails“ op pagina 20. 

+ Bescherming van de waterdichting = extra lange levensduur
+ Circulair

+ Vlamvrij eenlaags systeem + Duurzaam tweelaags systeem

Oscar V, Keerbergen (BE)

GROENDAK: VLOEIBAAR SYSTEEM
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN 170

2
VLOEIBAAR WATER-
DICHTINGSSYSTEEM

ALSAN 770 X 2 + VLIES P

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

4 AFWERKING Extensief groendaksysteem

+ Meest resistent tegen micro-organismen
+ Zeer esthetisch
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KOELDAKEN 
& ENERGIEDAKEN

MULTIFUNCTIONELE DAKEN 
ZIJN HELEMAAL „IN“

Witte koeldaken zijn een grote aanwinst: ze houden het onderliggende 
gebouw koeler in de zomer en ze dragen hun steentje bij in het 
terugdringen van het “Heat Island Effect”(het fenomeen dat de temperatuur 
in de stad gemiddeld hoger is dan in landelijk gebied). Steden gaan 
meer en meer opwarmen, groendaken en reflecterende daken fungeren 
als warmtebuffers en dringen het temperatuurpeil in de stad aardig 
naar beneden.

De systemen rechts illustreren 3 mogelijke “cool roof”-systemen. Het 
eerste systeem is een handige coating dewelke bij renovatie gebruikt 
wordt om een dak snel wit te maken. De 2 uiterst rechtse systemen 
zijn het meest geschikt voor nieuwbouw: een variant met bitumen 
waterdichting en een vlamvrij en budgetvriendelijk alternatief in kunststof. 
Witte dakbedekking heeft vele functionele voordelen maar is natuurlijk 
ook gewoon bijzonder mooi. Voor een perfect esthetisch resultaat kunt 
u best opteren voor de opstandafwerking in Alsan 770-kunstharsen. Dit 
materiaal kan in dezelfde witte kleur worden uitgevoerd dan de rest van 
het dak. Een harmonieus eindresultaat verzekerd. 

MAAK VAN UW KOELDAK EEN ENERGIEDAK

Bekijk samen met onze experts de mogelijkheden om zonnepanelen 
op de rechts afgebeelde systemen toe te voegen en maak van uw 
koeldak een optimaal energiedak.  Ga zeker na of de dakconstructie 
de zonnepanelen qua draaglast aan kan. Wist u trouwens dat witte 
dakbedekking het rendement van uw zonnepanelen optimaliseert? 
Mooi meegenomen!

oplossingen I plat dak

KOELDAK: GEVLAMLAST BITUMINEUS SYSTEEM 
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAROCK PB P 3 TF 
gevlamlast

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S* gelijmd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG
SOPRASTICK VENTI FF 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

5 TOPLAAG
DuO HT 4 WT/F C180 FC 
gevlamlast

6 AFWERKING Zonnepanelen

A OPSTANDEN
ALSAN 770 TX
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20.  

KOELDAK: VLAMVRIJ SYSTEEM 
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S*
mechanisch bevestigd

4 TOPLAAG
FLAGON EP/PR DE
mechanisch bevestigd

A OPSTANDEN
Zie hoofdstuk „Dakdetails“ op 
pagina 20. 

RENOVATIE: 
VAN BESTAAND DAK NAAR KOELDAK

ONDERDEEL PRODUCT

1 ONDERGROND
Bestaande bitumineuze
dakbedekking

2 PRIMER
ALSAN REFLECTROOF  
PRIMER: ALSAN 172 CR

3 COATING
ALSAN REFLECTROOF  
COATING: ALSAN 970 CR

+ Snelle & eenvoudige vloeibare coating
+ Renovatie

+ Vlamvrij
+ Lichtgewicht & budgetvriendelijk

+ Strak esthetisch uitzicht, ideaal in combinatie met zonnepanelen 
en technische installaties

16

WIST JE DAT … u bovenstaand systeem gemakkelijk kan aanpassen 
naar een systeem conform binnenklimaatklasse 4? Kies hierbij voor 
een Sopravap Stick A 15 dampscherm, verkleef de isolatie met PU-
lijm en werk af met de Flagon EP/PV-F DE toplaag. 

17

Meubelen Van den Bergh, Willebroek (BE) - kunststof waterdichting Flagon TPO
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FM-GECERTIFICEERDE 
PLATTE DAKEN

FACTORY MUTUAL

Dakbedekking is vaak één van de eerste gebouwonderdelen dat door 
hevige weersomstandigheden wordt aangetast. Dergelijke schadebedragen 
lopen dikwijls en snel hoog op. FM-gecertificeerde systemen bieden 
hiervoor een oplossing. Deze verzekerde systemen doorstonden een zeer 
veeleisend testproces door het Amerikaanse FM Global en beschermen 
de opdrachtgever voor dergelijke schadegevallen. 

Een zeer positieve evolutie binnen de sector: een continue 
kwaliteitsverbetering. Een belangrijke factor in de bepaling van 
FM-systemen is bijvoorbeeld de windweerstand. De systemen rechts 
zijn slechts enkele voorbeelden van specifiek uitgevoerde FM-projecten 
met speciaal ontwikkelde Global-producten van SOPREMA. Meer 
weten over FM-systemen of ontdekken welk systeem het best aan uw 
specifieke FM-vereisten voldoet? Neem dan contact op met één van 
onze experts via info@soprema.be.
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oplossingen I plat dak

FM-SYSTEEM MET PIR-ISOLATIE
OP BETONNEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP GLOBAL PB A30 TF
gevlamlast

3 ISOLATIE FM-gecertificeerd isolatiesysteem

4 BESCHERMPLAAT
SOPRABOARD
mechanisch bevestigd

5 ONDERLAAG
SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 
TF mechanisch bevestigd

6 TOPLAAG
SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF 
mechanisch bevestigd

KUNSTSTOF FM-SYSTEEM MET PIR-ISOLATIE
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT 

1 DAMPSCHERM PE-folie losliggend

2 ISOLATIE
FM-gecertificeerd isolatiesysteem 
mechanisch bevestigd

3 TOPLAAG
FLAGON EP/PR SC
mechanisch bevestigd

BITUMINEUS FM-SYSTEEM MET PIR-ISOLATIE 
OP STALEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK A 15
zelfklevend met deels te lassen 
overlappen

3 ISOLATIE FM-gecertificeerd isolatiesysteem

4 ONDERLAAG
SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 
TF mechanisch bevestigd

5 TOPLAAG
SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
mechanisch bevestigd

WIST JE DAT ...

... SOPREMA verschillende types garantiepakketten aanbiedt? 
Vraag zeker naar onze SOPRACOVER verzekerde garanties via 
info@soprema.be.  

+ Lange levensduur
+ Snelle plaatsing
+ FM-gecertificeerd

+ Lange levensduur
+ FM-gecertificeerd

+ Vlamvrij
+ Licht gewicht
+ FM-gecertificeerd
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DAKDETAILS & AFWERKINGEN
OOG VOOR DETAILS

Koepels, dakdoorvoeren, lichtstraten, ventilatieschachten, dakrandprofielen, opstanden, enzovoort: de egale 
schil van platte daken wordt steeds vaker doorbroken door allerhande dakdetails. Het zijn net die delicate 
plekken die gevoelig zijn voor eventuele lekkages, zeker als er niet voldoende ruimte ter beschikking is om 
ze degelijk af te dichten. 

20

oplossingen I plat dak

VLOEIBARE WATERDICHTING VAN DAKDETAILS

DAKDETAILS & AFWERKING

DILATATIEVOEGEN

BITUMINEUZE PLATTE DAKEN PLATTE DAKEN UIT KUNSTSTOF

Het is zeer belangrijk om deze details al vanaf het ontwerpproces de nodige aandacht te geven. Compatibiliteit 
tussen verschillende soorten dakmaterialen is hierin ook cruciaal. Ondergrondvoorbereiding en de keuze 
van het type primer in functie van de ondergrond zijn belangrijke factoren voor een duurzaam eindresultaat. 
De technische voorlichting TV 244 - details biedt extra ondersteuning over dit thema. 

A B

C D
PRODUCT

A Verhoogd FLAGON EP/PR-F

B FLAGORAIL + FLAGOFIL TPO

C FLAGCOL TF1

D FLAGON EP/PV op de opstanden

KIMFIXATIE
Werk de opstanden af met kimfixatie. Voor een gedetailleerd advies, vraag gerust informatie aan één van onze 
technische experts via info@soprema.be. 

ALSAN 770 TX
Zeer hoogwaardig vloeibaar 
PMMA-waterdichtingsgamma: 
dé vlamvrije oplossing voor 
balkons, terrassen, parkeerdeks, 
hellingsbanen & dakdetails.

ALSAN FLASHING JARDIN
Vlamvrij waterdichtingssysteem 
voor opstanden en details 
op bitumineuze daken uit 
wortelbestendig ééncomponent-
bitumen-polyurethaanhars. 

ALSAN FLASHING QUADRO
Een ééncomponent polyurethaan- 
hars voor het afdichten van 
kleine plekken en aansluitingen 
tussen horizontale oppervlakken 
en rechtopstaande constructies 
conform ETAG 005 met de 
hoogste belastingsklasse.

+  In vele gevallen geen 
primer noodzakelijk

+ Lange levensduur  
(W3 – 25 jaar) en 
hoogste belastingsklasse 
(P4) volgens ETAG-005

+ Efficiënte nat-in-nat 
plaatsing

+ Wortelwerend

+  Geen doorboring van de 
waterdichting

+ Geen waterstagnatie 
voor de tapopening

+  Compatibel met zowel 
SBS-, APP- en PB-
membranen

+ Systeem met 
afdichtingsstrook 

+  Strook minerale wol 
en scheidingslaag 
voor uitzettingsvoegen 
conform aan de 
voorschriften 

+  Praktisch en 
professioneel 

+  Snelle plaatsing

+ Esthetisch: diverse 
kleuren en afwerkingen

+ Compatibel met de meest 
gangbare ondergronden

+ Lange levensduur  
(W3 – 25 jaar) en 
hoogste belastingsklasse 
(P4) volgens ETAG-005

+ Zeer snelle droogtijd

SOPRAJOINT
Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met wortelwerende 
additieven en een niet-geweven polyestervlies wapening.

DRAINI
De hemelwaterafvoeren Draini bestaan uit een tapbuis met flens in 
aluminium waaraan een soepele plakplaat uit elastomeer bitumen met 
een polyester composiet wapening bevestigd is.
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AFWERKING
ZONDER BALLAST

GEBALLAST MET GRIND

GROENDAK

TEGELS OP TEGELDRAGERS

ZONNEPANELEN 
EN TECHNISCHE INSTALLATIES

SOPRADALLE CERAM
Afmetingen: 600±2 mm x 600±2 mm
Dikte: 20±0,5 mm
Gewicht: 47 kg/m² (17 kg/tegel)
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RODE HOED Antwerpen (BE) STADSKANTOOR Hasselt (BE)TVH Waregem (BE) CONVENTS Koersel (BE)BELGIAN NEW FRUIT WHARF Antwerpen (BE)

CULTUURCENTRUM Zaventem (BE)

H. ESSERS Genk (BE)

KATOENNATIE Kallo (BE)



HELLEND
DAK
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HELLENDE DAKEN ISOLEREN
LANGS DE BINNENZIJDE 

Een goed geïsoleerde gebouwschil is belangrijk voor een aangenaam 
binnenklimaat. Gemiddeld gaat zo’n 25 tot 30% van de warmte in 
een huis verloren via het dak. Daarnaast is het belangrijk dat er geen 
koudebruggen ontstaan tijdens het isoleren van de woning. Hellende 
daken worden het vaakst van binnenuit geïsoleerd omdat dit de meest 
eenvoudige oplossing is.  Welk soort dakisolatie u het beste kiest, hangt 
van een aantal factoren af: het type dak (plat of hellend), de dakstructuur 
(regelmatige of onregelmatige houten structuur), het soort project (nieuwbouw 
of renovatie), het budget en persoonlijke voorkeur. Bij hellende daken met 
een regelmatige houten structuur is de keuze voor harde isolatiepanelen 
snel gemaakt. Daarentegen wanneer de dakstructuur complexer en 
onregelmatiger wordt (bv. ongelijke afstand tussen de balken) is flexibele 
dakisolatie veel handiger. Diverse isolatiesoorten maken een oplossing op 
maat mogelijk: PUR/PIR en houtvezel. 

PUR/PIR

Dankzij hun unieke samenstelling zijn PUR en PIR-harde isolatiepanelen 
twee van de meest efficiënte isolatiematerialen op de markt. Ze zijn populair 
vanwege de optimale verhouding tussen hun thermische prestaties en 
compactheid. Een dunne isolatielaag met een lage lambda-waarde (sterke 
lambda-waarde van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) levert 
een sterk isolerend resultaat. Een zolderruimte isoleren met compacte 
materialen zoals PUR/PIR zorgt voor een maximaal plaatsgebruik. PUR/
PIR heeft een uitstekende lambda-waarde wat een uiterst positief 
resultaat op het vlak van EPB oplevert. 

HOUTVEZEL

Naast thermische isolatie is natuurlijke houtvezelisolatie ook een 
uitstekende keuze om uw huis, bedrijfsgebouw of kantoor mee te isoleren. 
Houtvezelisolatie kent talloze toepassingen voor zowel vloer, dak als 
wand. Een bijzonder milieuvriendelijk en veelzijdig isolatiemateriaal. 
Belangrijk om weten is dat een lage lambda-waarde alleen niet 
voldoende beschermt tegen de hitte in de zomer. Met een slaapkamer 
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PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1
ISOLATIEPANEEL 
AFGEWERKT MET GIPS

SIS REVE SI mechanisch 
bevestigd

2
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

Glaswol/rotswol

3 ONDERDAKFOLIE STRATEC III

4 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 AFWERKING PAVAFERM

2 TECHNISCHE SPOUW Houten latten of metal studs

3 DAMPREM SOPRAVAP HYGRO

4
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

PAVAFLEX of PAVAFLEX PLUS

5 ONDERDAK ISOLAIR

6 AFWERKING PAVAFERM

onder het dak zal u snel merken dat bij gelijke dikte een isolatiemateriaal 
met een lage lambda-waarde op zich geen bescherming biedt tegen de 
warmte. Wat dan van belang is, is de warmte-opslagcapaciteit van 
het isolatiemateriaal. Die is voor houtvezelisolatie een stuk hoger dan 
bij courante isolatiematerialen. Dat heeft als gevolg dat de hitte nooit 
je slaapkamer bereikt, waarna het isolatiemateriaal tijdens de nacht 
opnieuw zijn warmte afgeeft aan de koelere buitenlucht: het gekende 
fenomeen van faseverschuiving. 

PAVATEX by SOPREMA biedt een circulaire oplossing voor zowel 
thermische als akoestische problemen, waarbij de houtvezelisolatie 
oneindig ingezet kan worden. Dit type isolatie zorgt eveneens voor een 
aanzienlijke vermindering van contactgeluiden. Doordat het materiaal 
damp-open is en geluidsisolerend werkt, staat het gebruik van 
houtvezelisolatie garant voor een optimaal leefcomfort. Het hele jaar 
door. Meer weten over ons akoestisch gamma? Contacteer één van onze 
experten en vraag zeker naar het PAVACOUSTIC by SOPREMA gamma.

+ Thermisch performant eindresultaat
+ Praktisch en snel: isolatie en afwerking in één werkgang

+ Aangenaam binnenklimaat

Compacte SIS REVE isolatie: 
gemakkelijk te hanteren tot 
op de zolderruimte

oplossingen I hellend dak
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SARKING-METHODE

Bij een dakrenovatie is het belangrijk om grondig rekening te houden 
met de verschillende facetten van het hellende dak: de dakafwerking 
(bv. pannen of leien), het onderdak maar voornamelijk ook de isolatie. 
Renoveren en na-isoleren zijn beide gericht op een zo laag mogelijk 
energieverbruik van de woning. 

Voor het na-isoleren van een hellend dak is de sarking-techniek een 
uiterst interessante methode.  Hierbij wordt de isolatie langs de buitenzijde 
op de kepers en balken geplaatst (in plaats van langs de binnenzijde 
van het dak). Het grote voordeel hiervan is dat door de aansluiting 
van de dak- en spouwmuurisolatie een ononderbroken en luchtdicht 
isolatieschild ontstaat. Door de plaats van de isolatie in de constructie 
is deze minder onderhevig aan temperatuurschommelingen en is de kans 
op condensatieproblemen minder groot. Bovendien neemt de isolatie 
geen extra ruimte langs de binnenzijde van het dak in beslag. Zo kan de 
bovenste zolderverdieping qua ruimtegebruik optimaal worden ingezet.  
Deze sarking-methode is het meest populair bij renovatie maar kan ook 
perfect bij nieuwbouwprojecten worden toegepast. 

Voor het isoleren van de buitenzijde van hellende daken zijn zowel PUR/
PIR, XPS als houtvezelisolatie geschikt. De systemen rechts zijn allemaal 
mechanisch bevestigd met het oogpunt op hergebruik van de afzonderlijke 
materialen bij afbraak of herbestemming. Dit past volledig in de circulaire 
gedachtegang van SOPREMA. 
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XPS

ONDERDEEL PRODUCT

1 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

2 DAMPSCHERM ALUFLEX

3 ISOLATIE 
XPS PM mechanisch 
bevestigd

4 ONDERDAKFOLIE STRATEC III

5 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

2 DAMPSCHERM ALUFLEX

3 ISOLATIE 
EFISARKING mechanisch 
bevestigd

4 ONDERDAKFOLIE STRATEC III

5 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
NIEUWBOUW

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING
PAVACOUSTIC 33G of 
PAVAFERM

2 TECHNISCHE SPOUW Latten

3 DAMPSCHERM PAVATEX DB 3.5

4
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

PAVAFLEX of PAVAFLEX PLUS

5
ISOLATIE OP HOUTEN 
STRUCTUUR

ISOLAIR 

6 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
RENOVATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING
Bestaande minerale isolatie 
(rotswol/glaswol)

2 HOUTEN STRUCTUUR Zichtbare houten structuur

3
ISOLATIE TUSSEN 
HOUTEN STRUCTUUR

PAVAFLEX of PAVAFLEX PLUS

4 DAMPREM PAVATEX LDB 0.02

5
ISOLATIE OP 
HOUTEN STRUCTUUR

ISOLAIR

6 AFWERKING
Tengellatten, panlatten en 
pannen/leien

+ 100% recycleerbare XPS-isolatie + Aangenaam binnenklimaat: nieuwbouw + Aangenaam binnenklimaat: renovatie+ Met thermisch performante PIR/PUR-isolatie

HELLENDE DAKEN ISOLEREN 
LANGS DE BUITENZIJDE

WIST JE DAT ...

... XPS-isolatie 100% recycleerbaar, vochtbestendig en drukvast  
(300 - 700 kPa) is? Bovendien is XPS geschikt voor het isoleren 
van hellende daken via de sarking-methode. 
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ESTHETISCHE 
PARABOOLDAKEN

PERFECTIE

Creativiteit de vrije loop laten zonder beperkingen op het gebied van 
materiaal en ontwerp? Het creëren van futuristische daken en innovatief 
inspelen op de wensen van uw klant? Met onze Flagon Copper & Silver 
Art zijn alle architecturale ambities mogelijk. De perfectie en schoonheid 
van een echt traditioneel metalen dak met verticaal staande naden worden 
in deze producten gecombineerd met uitstekende hoogtechnologische 
eigenschappen. 

BUDGETVRIENDELIJK ALTERNATIEF VOOR 
KOPER- & ZINKKLEURIGE DAKEN

Flagon Copper & Silver Art zijn zeer budgetvriendelijke kunststof 
membranen uit PVC met een koperen of zinken uitstraling: net echt! De ideale 
vervanging voor echt koper of zink zowel op gebied van kwaliteit, flexibiliteit, 
duurzaamheid als budget. Deze eigentijdse waterdichtingsmembranen 
voegen een nieuwe dimensie toe aan het ontwerpen van gebouwen 
en bieden een nooit geziene expressieve architecturale vrijheid. 
De systemen rechts zijn geïllustreerd op een houten ondergrond maar 
toepassing op diverse ondergronden is zeker mogelijk. Contacteer één 
van onze technisch experts via info@soprema.be. 

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Wanneer de membranen blootgesteld worden aan diverse weerselementen, 
zullen ze dezelfde natuurlijke koperoxidatie ondergaan en van kleur 
veranderen, net zoals een echt koperen dak. Ze kunnen tevens afgewerkt 
worden met staande naden. Bovendien is de plaatsing van deze materialen 
uiterst snel, vlamvrij en gebruiksvriendelijk. Met de Flagon Copper & Silver 
Art wordt het akoestisch comfort ook aanzienlijk verbeterd ten opzichte 
van het geluid van regen op een metalen dak.

30 31

WIST JE DAT ... de toevoeging van een OSB-plaat op de isolatie 
nog voor een beter esthetisch resultaat zorgt? Kurhaus, Scheveningen (NL) - kunststof waterdichting Flagon Copper Art

KOPERKLEURIG METAALDAK 
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S 
mechanisch bevestigd

4 WATERDICHTING
FLAGON SFc COPPER ART
gelijmd met FLAGCOL TF1

5 AFWERKING Piramidale profielen

ZILVERKLEURIG METAALDAK
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S 
mechanisch bevestigd

4 WATERDICHTING
FLAGON SFc SILVER ART
gelijmd met FLAGCOL TF1

5 AFWERKING Piramidale profielen

ZINKKLEURIG DAK  
OP HOUTEN ONDERGROND

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 600

2 DAMPSCHERM
SOPRAVAP STICK C 15 
zelfklevend met deels te lassen
overlappen

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S
mechanisch bevestigd

4 WATERDICHTING
FLAGON EP/PV-F DE RAL 7012
gelijmd met FLAGCOL TF1

5 AFWERKING Piramidale profielen

+ Mooie grijze uitstraling + Esthetisch koperen uitzicht + Esthetisch zinken uitzicht
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GEVEL
MUUR &

WAND



oplossingen I gevel, muur en wand
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PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Snelbouwsteen

2 ISOLATIE
SOPRATHERM ALU mechanisch 
bevestigd en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE 

3 GEVEL Gevelsteen

XPS

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Snelbouwsteen

2 ISOLATIE
XPS PM mechanisch bevestigd en 
naden afgewerkt met  
EFIBANDE BUTYLE

3 GEVEL Gevelsteen

gevel, muur en wand I uitdagingen 

SPOUWMUREN 
ISOLEREN

Bij het isoleren van uw project is het belangrijk om de totale bouwschil 
te bekijken. Een compleet isolatiepakket zorgt voor een optimaal 
rendement met een minimum aan investering. Spouwmuurisolatie is 
hierin een niet te missen schakel.  De keuze voor de juiste isolatietape 
zorgt voor een perfect luchtdicht resultaat.  

PUR/PIR

Dankzij hun unieke samenstelling zijn PUR en PIR-harde isolatiepanelen 
twee van de meest efficiënte isolatiematerialen op de markt. Ze zijn populair 
vanwege de optimale verhouding tussen hun thermische prestaties en 
compactheid. Een dunne isolatielaag met een lage lambda-waarde 
(van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) levert een sterk 
isolerend resultaat. Een ruimte isoleren met compacte materialen zoals 
PUR/PIR zorgt voor een maximaal plaatsgebruik. PUR/PIR heeft een 
uitstekende lambda-waarde wat een uiterst positief resultaat op het 
vlak van EPB oplevert. 

XPS

Dit type isolatie is fors in opmars en heeft multi-inzetbaarheid als voornaamste 
troef. Dezelfde XPS-isolatiepanelen kunnen vaak voor meerdere toepassingen 
gebruikt worden zoals vloeren, wanden, daken, funderingsmuren, enz. 
Bovendien is XPS 100% recycleerbaar, vochtbestendig en uiterst 
drukvast (300 - 700 kPa). 

+ Met thermisch performante PUR/PIR-isolatie + 100% recycleerbare XPS-isolatie
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MUREN LANGS
DE BINNENZIJDE ISOLEREN

Isolatie is een belangrijke factor bij de bouw en renovatie van een 
energiebewust project. De hoofdtaak van isolatie is nog steeds het 
maximaal beperken van warmteverlies, het vermijden van koudebruggen 
wat resulteert in een aangenaam binnenklimaat. 

Diverse isolatiesoorten maken een oplossing specifiek voor binnenmuren 
mogelijk: PUR/PIR, XPS en houtvezels. 

PUR/PIR

Dankzij hun unieke samenstelling zijn PUR en PIR-harde isolatiepanelen 
twee van de meest efficiënte isolatiematerialen op de markt. Ze zijn populair 
vanwege de optimale verhouding tussen hun thermische prestaties en 
compactheid. Een dunne isolatielaag met een lage lambda-waarde 
(van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) levert een sterk 
isolerend resultaat. Een ruimte isoleren met compacte materialen zoals 
PUR/PIR zorgt voor een maximaal plaatsgebruik. PUR/PIR heeft een 
uitstekende lambda-waarde wat een uiterst positief resultaat op het 
vlak van EPB oplevert. 

XPS

Dit type isolatie is fors in opmars en heeft multi-inzetbaarheid als voornaamste 
troef. Dezelfde XPS-isolatiepanelen kunnen vaak voor meerdere toepassingen 
gebruikt worden zoals vloeren, wanden, daken, funderingsmuren, enz. 
Bovendien is XPS 100% recycleerbaar, vochtbestendig en uiterst 
drukvast (300 - 700 kPa). 

HOUTVEZELS

Naast isoleren is een aangenaam binnenklimaat voor iedereen minstens even 
belangrijk. Natuurlijke isolatie uit houtvezels onder de merknaam PAVATEX 
by SOPREMA biedt een circulaire oplossing voor zowel thermische als 
akoestische problemen. Dit type isolatie zorgt eveneens voor een aanzienlijke 
vermindering van contactgeluiden. Gemoedsrust verzekerd. 
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PUR/PIR INCLUSIEF GIPSAFWERKING:
THERMISCHE ISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENMUUR Snelbouwsteen

2 ISOLATIE
SIS REVE SI bevestigd met 
mortellijm

3 AFWERKING
Rechtstreeks beschilderbaar of 
behangbaar

4 VERBINDING Verstevigde gipspleister

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
AKOESTISCHE ISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENMUUR Binnenmuur

2 STRUCTUUR & ISOLATIE
Metal stud stalen geraamte met 
daartussen PAVAFLEX PLUS + 
DESOLIDARISATIEBAND

3
AKOESTISCHE 
AFWERKING

PAVAFERM + schuimband

+ Goed akoestisch resultaat+ Handig

THERMISCH & AKOESTISCH

Het isoleren van binnenmuren of buitenmuren langs de binnenzijde 
heeft 2 voornaamste redenen. 

Een eerste reden is akoestiek. Het aanbrengen van akoestische isolatie 
vermindert de hinder door storende contactgeluiden. Een voorbeeld 
hiervan is het systeem met de 100% natuurlijke Pavaferm, geïllustreerd 
in het systeem uiterst rechts op de pagina hiernaast. Meer weten over 
onze akoestische oplossingen PAVACOUSTIC by SOPREMA? Contacteer 
ons via info@soprema.be.

Een tweede reden is thermisch (zoals eerder in dit hoofdstuk al 
aangehaald). Bij renovatie kunnen buitenmuren niet altijd langs 
de buitenzijde worden geïsoleerd. De voornaamste reden hiervan is 
plaatsgebrek. In deze situatie opteert u best voor de isolatie van de 
buitenmuur langs de binnenzijde. Het uiterst linkse systeem op de 
pagina hiernaast is hiervan een perfect voorbeeld. Dit systeem omvat 
een kant-en-klare oplossing met isolatie en gipskartonplaat in één 
product: Sis Reve SI is heel erg handig, kostenefficiënt, snel in plaatsing 
en rechtstreeks overschilderbaar.
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GEVELS ISOLEREN &
AFWERKEN MET BEPLEISTERING

SYNERGIE

Isolatiematerialen afstemmen op de gevelafwerking is een must. Daarbij 
is het belangrijk om op zoek te gaan naar een type isolatiemateriaal dat 
compatibel is met de bepleistering. Houtvezelisolatie is 100% natuurlijk 
en uiterst compatibel met de meest gangbare pleistersoorten. 
Bovendien is het van belang om de gewenste gevelisolatie en -afwerking 
af te stemmen op het type gevel (bijvoorbeeld houtskelet, CLT Cross-
Laminated Timber of metselwerk). Enkele mogelijke systemen kan u op 
de rechterpagina terugvinden.  

Gevels afwerken met bepleistering is vaak een budgetvriendelijke keuze.  
Maar de afwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos, op pagina 11 kan u 
enkele systemen terugvinden met gangbare gevelbekledingen. 
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HOUTSKELET
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 TECHNISCHE SPOUW Latten en leidingspouw

3 STABILISATIEPLAAT PAVAPLAN

4
ISOLATIE TUSSEN DE 
KEPERS

PAVAFLEX PLUS

5 ISOLATIE PAVAWALL GF

6 AFWERKING Buitenbepleistering

CLT 
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 TECHNISCHE SPOUW Latten en leidingspouw

3 BINNENMUUR CLT-constructie

4 ISOLATIE PAVAWALL GF

5 AFWERKING Buitenbepleistering

METSELWERK 
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE 

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Gemetselde buitenmuur

2 ISOLATIE
PAVAWALL GF mechanisch 
bevestigd

3 AFWERKING Buitenbepleistering

Hector Denis, Brussel (BE) - natuurlijke houtvezelisolatie 

Diffutherm
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GEVELS ISOLEREN & 
AFWERKEN MET GEVELBEKLEDING

PLAATSBESPARING

Bij geventileerde gevels is de synergie tussen de bouwmaterialen 
binnen de hele gebouwschil cruciaal. Het is daarbij belangrijk dat het 
type isolatie wordt afgestemd op het type gevelbekleding. Diverse 
gevelstructuren behoren tot de mogelijkheden: houtskelet, CLT (Cross-
Laminated Timber) of gemetselde gevels. Houtvezelisolatie biedt hiervoor 
talrijke oplossingen binnen een 100% natuurlijk gamma. PUR/PIR isolatie 
zorgt dan weer voor een optimaal thermisch resultaat dankzij de creatie 
van een ononderbroken isolatieschild. Voldoende ventilatie tussen 
de isolatie en de gevelbekleding is uiterst belangrijk. 
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CLT
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE 

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 BINNENMUUR CLT-constructie

3 ISOLATIE ISOLAIR

4 VENTILATIE Ventilatiespouw

5 AFWERKING Gevelafwerking

HOUTSKELET
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE  

ONDERDEEL PRODUCT

1 BINNENAFWERKING PAVAFERM 

2 TECHNISCHE SPOUW Latten en leidingspouw

3 STABILISATIEPLAAT PAVAPLAN

4
ISOLATIE TUSSEN
KEPERS

PAVAFLEX PLUS

5 ISOLATIE ISOLAIR

6 VENTILATIE Ventilatiespouw

7 AFWERKING Gevelafwerking

METSELWERK
PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Gemetselde buitenmuur

2 ISOLATIE
EFIGREEN ITE Mechanisch 
bevestigd en naden met
isolatietape EFIBANDE BUTYLE

3 VENTILATIE Ventilatiespouw

4 AFWERKING
Lattensysteem 
en gevelafwerking

METSELWERK 
100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 BUITENMUUR Gemetselde buitenmuur

2 ISOLATIE ISOLAIR

3 VENTILATIE Ventilatiespouw

4 AFWERKING Gevelafwerking

+ Aangenaam binnenklimaat: metselwerk+ Aangenaam binnenklimaat: CLT

Zonnige Kempen, Westerlo (BE) - 
natuurlijke houtvezelisolatie Pavaflex 
Plus, Isoroof & Pavawall GF

+ Hoge thermische performantie
+ Isolatie met aluminium afwerking van 50 micron
+ Brandreactie: klasse D-s2
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vloer I uitdagingen 

VLOEREN 
ISOLEREN

MATERIAALKEUZE

Door slecht geïsoleerde vloeren gaat ruim 25% van het totale energieverlies 
van het gebouw verloren. Diverse isolatiesoorten maken een oplossing op maat 
mogelijk: PUR/PIR, XPS en houtvezels. De  systemen rechts zijn geïllustreerd op 
beton maar zijn ook op andere ondergronden zoals hout mogelijk. Hulp nodig 
bij de keuze van een specifiek systeem? Contacteer ons via info@soprema.be. 

PUR/PIR

Deze isolatiesoort is doorgaans de meest gangbare. Bovendien heeft dit type 
isolatie een heel groot pluspunt: een zeer sterke isolatiecapaciteit  (sterke 
lambda-waarde van 0,022 tot 0,028 afhankelijk van de gebruikte dikte) met 
een minimum aan dikte. 

XPS

Dit type isolatie is fors in opmars en heeft multi-inzetbaarheid als voornaamste 
troef. Dezelfde XPS-isolatiepanelen kunnen vaak voor meerdere toepassingen 
dienen zoals  vloeren, wanden, daken, funderingsmuren, enzovoort. Bovendien 
is XPS vochtbestendig en uiterst drukvast (300 - 700 kPa) : ideaal 
voor vloeren die te maken krijgen met een hoge belasting. Voor specifieke 
parkeervloeren, verwijzen wij u graag door naar de brochure "Traffic: parking 
& brug" waarin u alles te weten komt over parkings en civiele systemen. Vraag 
deze gids gerust aan via info@soprema.be. 

HOUTVEZELS

Naast isoleren is een aangenaam binnenklimaat voor iedereen minstens 
even belangrijk. PAVATEX by SOPREMA is een natuurlijke isolatiesoort 
vervaardigd uit houtvezels. Deze circulaire systemen bieden een oplossing 
voor zowel thermische als akoestische problemen. Dit type isolatie zorgt 
eveneens voor een aanzienlijke vermindering van contactgeluiden in 
tussenvloeren. Gemoedsrust verzekerd. Meer weten over ons akoestisch 
gamma? Contacteer één van onze experten via info@soprema.be en vraag 
zeker naar het PAVACOUSTIC by SOPREMA-gamma. 

oplossingen I vloer
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PUR/PIR

ONDERDEEL PRODUCT

1 FOLIE
PE-folie en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE

2 ISOLATIE
SOPRATHERM ALU losliggend 
en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE

3 FOLIE
PE-folie en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE

4 RANDISOLATIE EFIRIVE

5 AFWERKING
Eventueel vloerverwarming 
afgewerkt met een betonnen 
draagvloer

XPS

ONDERDEEL PRODUCT

1 FOLIE
PE-folie en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE

2 ISOLATIE
XPS SL losliggend en naden
afgewerkt met  
EFIBANDE BUTYLE

3 FOLIE
PE-folie en naden afgewerkt met 
EFIBANDE BUTYLE

4 RANDISOLATIE EFIRIVE

5 AFWERKING
Eventueel vloerverwarming 
afgewerkt met een betonnen 
draagvloer

100% NATUURLIJKE HOUTVEZELISOLATIE: 
AKOESTISCHE TUSSENVLOER

ONDERDEEL PRODUCT

1 PLAFOND
Plafond van de 
onderverdieping

2 HOUTEN STRUCTUUR Balken en kepers

3
ISOLATIE TUSSEN DE 
BALKEN 

PAVAFLEX PLUS

4 AKOESTISCHE ISOLATIE PAVACOUSTIC 27S

5 AFWERKING
Vloerafwerking
(zonder vloerverwarming!)

+ Met thermisch performante PUR/PIR-isolatie  + 100% recycleerbare XPS-isolatie + Akoestisch comfort door de vermindering van contactgeluid
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VLOEREN 
RENOVEREN

VLOEREN MET BEPERKTE DRAAGKRACHT

Er bestaan weinig mogelijkheden voor het na-isoleren van vloeren met een 
beperkte draagkracht. Eén van de mogelijkheden is het aanbrengen van een 
lichtgewicht gewapende onderlaag (beter gekend als “chape”). Deze 
nieuwe laag vermengd met natuurlijke perlietkorrels wordt aangebracht 
op de bestaande betonnen draagvloer of welfsels. Dit soort lichte chape 
is maar liefst 2 keer lichter dan traditioneel beton. Bovendien is deze 
oplossing uiterst brandveilig (brandklasse A1). Perliet is bovendien ook 
100% natuurlijk: een minerale isolatiesoort van vulkanische oorsprong 
(silicaten), per boot vervoerd en rechtstreeks verwerkt via onze Belgische 
productievestiging in Andenne. 

Deze manier van isoleren is uiterst efficiënt om koude in de winter en 
warmte in de zomer niet te snel te verspreiden naar boven- of onderliggende 
ruimtes. Een aangenaam binnenklimaat verzekerd. 

Het systeem rechts illustreert een betonnen ondergrond maar kan evenzeer 
op een houten ondergrond (bijvoorbeeld oude parket of houtvezelplaten) 
worden toegepast. Onderzoek de bestaande ondergrond grondig en 
evalueer de bijkomende draaglast op voorhand. 

100% NATUURLIJKE MINERALE ISOLATIE

ONDERDEEL PRODUCT

1 ONDERGROND
Betonnen vloer (plafond van de 
onderverdieping)

2
LICHTGEWICHT                    
GEWAPENDE ONDERLAAG

Lichte chape met EFIMIX

3 AFWERKING

Rechtstreeks betegelbaar: indien 
de chape werd verstevigd met 
een wapeningsnet van 50 x 50 x 
2 mm. 
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VIND DE OPLOSSING
OP MAAT VAN UW PROJECT

54 55

PARKING SYSTEM ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

PARKING SYSTEM
 PMMA-WP DECO PROTECT

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2)

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 INSTROOILAAG
ALSAN 870 RS ingestrooid met 
quartz zand

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

VOORBEELD

1

TYPE PROJECT

Graag leren we eerst uw project beter kennen. Gaat het over een 
nieuwbouwproject of een renovatie? Naar welke oplossingen bent u 
specifiek op zoek? 

•  Dakparkings
•  Inritten en hellingsbanen
•  Bruggen

2

PRODUCTKEUZE

PMMA 

 + Vloeibare waterdichting

 + Polymethylmethacrylaat-kunsthars

 + 2-component

 + ETA-keuring

 + Zeer esthetisch                    

SBS-bitumen

 + Bitumineuze waterdichting

 + SBS: Styreen Butadieen Styreen-bitumen

 + Compatibel met de meest gangbare parking-afwerkingen  

 (bv. betontegels voor parkings)

3

FUNCTIE

Het is belangrijk dat alle partijen binnen het project hetzelfde doel voor 
ogen hebben. Dit geldt zeker op het vlak van de vloeibare waterdichting. 
Wat wil u graag bereiken?

•  Waterdichten? 
 WP staat voor WATERPROOFING: de WP-systemen omvatten 

scheuroverbruggende waterdichtingssystemen. Lange levensduur  
(W3 – 25 jaar) en hoogste belastingsklasse (P4) volgens ETAG-
005.

•  Beschermen? 
 BL staat voor BASE LAYER ‘beschermingslaag’: de BL-systemen 

omvatten gietvloersystemen volgens EN1504-2.
•  Coaten? 
 CL staat voor COATING LAYER: de CL-systemen omvatten 

gekleurde coating-systemen.
•  Geïsoleerde systemen? 
 Deze zijn gemakkelijk te herkennen aan de ‘i’ bijvoorbeeld WPi, 

BLi en CLi.

4

AFWERKING

Kies een afwerking op maat van uw gebouw: antislip of parkeertegels. 
Een mooie afwerking in bijna elke RAL-kleur geeft een mooie uitstraling 
en sluit perfect aan op de omgeving.

DECO PROTECT
Afwerking ingestrooid 
met natuurkleur 
quartz zand

DECO PROTECT COLOR
Afwerking ingestrooid 
met gekleurd quartz 
zand

DECO STRUCTURE FINE
Afwerking met fijn quartz zand 
rechtstreeks vermengd in de 
afwerkingslaag

DECO STRUCTURE
Afwerking met grof quartz zand rechtstreeks 
vermengd in de afwerkingslaag

DECO PARKING TILES
Betontegels voor parkings

Privé parking Gent (BE)

Antislip

Parkeertegels



PARKEERDAKEN

DUURZAME BESCHERMING, EXTRA ISOLATIE 
& OPTIMALE VEILIGHEID
                                                                                                                            
Er zijn weinig oppervlakken die aan een dergelijke sterke mechanische 
belasting blootgesteld worden als parkeerzones. Een parkeervloer is aan 
vele krachten onderhevig: rijden, remmen, accelereren en sturen. Hoge 
resistenties en scheuroverbrugging zijn dan ook uitermate belangrijk. 
PMMA-systemen zijn bovendien ook slijtvast en garanderen een lange 
levensduur. De anti-slip afwerking van het ALSAN-systeem maakt veilig 
verkeer mogelijk. De eerste twee systemen op de pagina hiernaast zijn 
hiervan een perfect voorbeeld. 

MOOI & VEILIG VISITEKAARTJE 

Het assortiment van ALSAN biedt zowel voor residentiële als commerciële 
parkings succesvolle oplossingen. Niet alleen mooi voor het oog maar ook 
gemakkelijk in onderhoud. Een naadloos oppervlak wordt gecreëerd door 
gebruik te maken van vloeibare harssystemen. De vele kleurmogelijkheden 
van ALSAN laten uw creativiteit de vrije loop. Met ALSAN tovert u uw 
parking om tot een mooi en veilig visitekaartje voor uw bedrijf of gebouw 
binnen de gewenste huisstijl. De RAL-kleur van PMMA-harsen is in de 
massa gebonden, waardoor het opnieuw bijkleuren van markeringen en 
specifieke gekleurde zones overbodig is. Voetgangerszones, omlijning 
en aanduiding van parkeerzones en veiligheidspaden maken integraal 
deel uit van het waterdichtingssysteem en zijn uiterst bestand tegen 
slijtage.  

Naast PMMA-kunstharssystemen zijn er natuurlijk ook mogelijkheden 
met SBS-bitumen. In plaats van een vloeibare waterdichting wordt er 
in het uiterst rechtse systeem gekozen voor een bitumineuze toplaag.  
Dit systeem heeft een zeer goede levensduur maar biedt beperkte 
vrijheid qua kleurkeuze.  Antirock, de SBS-toplaag van SOPREMA 
is niet alleen geschikt voor dakparkings maar ook voor verscheidene 
wegenbouwtoepassingen. Vraag een advies op maat via info@soprema.be.

PARKING SYSTEM
 ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2)

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 INSTROOILAAG
ALSAN 870 RS ingestrooid met 
quartz zand

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

PARKING SYSTEM
ALSAN PMMA-WP DECO STRUCTURE

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2)

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 972 F

PARKING SYSTEM
ALSAN WP ANTIROCK

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 500 TP

2 WATERDICHTINGSLAAG ANTIROCK 5 TF C3

3 AFWERKING Asfalt

WIST JE DAT...
... het bitumineuze membraan voor civiele toepassingen van SOPREMA Antirock heet? Dit membraan is beschikbaar in een dikte van zowel 4 mm als 5 mm met een C1 of een C3 inlage.
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Shopping center Zoetermeer (NL) -  vloeibare waterdichting Alsan PMMA

Delhaize Heverlee (BE) -  vloeibare waterdichting Alsan PMMA



GEÏSOLEERDE 
PARKEERDAKEN

SYNERGIE GEBOUWGEBRUIK 
& WATERDICHTINGSSYSTEEM                                                                                                                   

Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd is, kan tot 25% 
energie verliezen via de vloerplaat. Isolatie voorkomt onder andere het 
effect van “koudebruggen” en beperkt het energieverlies in het gebouw. 
Geïsoleerde systemen met XPS-isolatie zijn een must bij dakparkings 
met een onderliggend gebruiksgebouw zoals bijvoorbeeld een shopping 
center, een bedrijfsgebouw of een hotel. Onze XPS-isolatie wordt 
bovendien vervaardigd in onze eigen productievestiging. 

BETERE BELOOPBAARHEID

Het isoleren van de complete bouwschil zit in de lift: de isolatie van gevels,
daken, vloeren en ramen spreekt voor zich. Ook parkeerdaken behoren tot 
de bouwschil en zijn perfect te isoleren. De synergie tussen waterdichting 
en isolatie is hierin cruciaal aangezien parkeervloeren blootgesteld 
worden aan diverse gebruiksinvloeden. De combinatie van een vloeibaar 
waterdichtingssysteem met een bitumineus dampscherm onder XPS-
isolatie zorgt bovendien voor een betere beloop- en belastbaarheid 
(700 kPa).

INSULATED PARKING SYSTEM
ALSAN-PMMA WPi DECO PROTECT

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE 

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P3 TF

3 ISOLATIE
XPS 700 gelijmd met COLTACK 
EVOLUTION 750

4 TIJDELIJKE AFDICHTING SOPRAROCK PB P3 TF

5 DRUKVERDELING Betonnen drukverdeelplaat

6 PRIMER ALSAN 170

7
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x ALSAN 770 + VLIES P

8 INSTROOILAAG ALSAN 870 RS + quartz zand

9 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

WIST JE DAT...
... detail- en opkantaansluiting met het ALSAN PMMA-WP vloeibaar 
systeem in diverse kleuren kan uitgevoerd worden? 
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WIST JE DAT...
... XPS-isolatie 100% recycleerbaar, vochtbestendig en drukvast 
(tot 700 kPa) is? Ideaal voor dakparkings! 

Shopping center Zoetermeer (NL) - vloeibare waterdichting Alsan PMMA

INSULATED PARKING SYSTEM 
ALSAN-SBS WPi DECO PARKING TILES

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P3 TF

3 SBS-TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 
FR

4 ISOLATIE XPS 500

5 AFWERKING Parkingtegels

6 OPSTANDEN ALSAN 770 TX



INRITTEN 
& HELLINGSBANEN

INRITTEN & HELLINGSBANEN 

VEILIG & TOEGANKELIJK

Het veilig afwerken van inritten en hellingsbanen is een absolute must. 
Kunstharssystemen met antislip-afwerking zijn hiervoor uiterst geschikt. 
Door de snelle reactietijd van de harsen is het gebouw snel terug 
toegankelijk. Bovendien zijn ALSAN PMMA-systemen lichter en ook 
beter geschikt voor lokale herstellingen in vergelijking met traditionele 
asfalt-oplossingen. 

Vloeibare waterdichtingssystemen zijn ook uiterst compatibel 
met afwateringssystemen en geschikt voor verwarmde inritten en 
hellingsbanen. De systemen zijn niet alleen functioneel maar ook zeer 
esthetisch: de afwerking van de toegangen gebeurt naadloos en in 
aangepast kleurenpatroon. 

PARKING SYSTEM 
ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 INSTROOILAAG
ALSAN 870 RS ingestrooid met 
quartz zand

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

PARKING SYSTEM 
ALSAN PMMA-WP DECO STRUCTURE

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2)

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 972 F

PARKING SYSTEM 
ALSAN PMMA-CL DECO STRUCTURE FINE

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 AFWERKINGSLAAG ALSAN 971 F

WIST JE DAT...
... de opkantaansluiting met het ALSAN PMMA-WP vloeibaar gevliesd 
systeem scheuroverbruggend kan uitgevoerd worden? 
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+ Doeltreffende beschermlaag: anti-slip + Waterdichting: functioneel esthetisch: zwaar anti-slip+ Esthetische coating: licht anti-slip

parking & brug I uitdagingen oplossingen I parking & brug

Eurostation Oostende (BE) -  vloeibare waterdichting Alsan PMMA

Privé huis Rovigo (IT) -  vloeibare waterdichting Alsan PMMAPicasso plein Basel (CH) -  vloeibare waterdichting Alsan PMMA



BRUGGEN

SNEL & PERFORMANT

In de civiele bouw zijn snelheid en continue doorlooptijd cruciaal. 
Kunstharssystemen zijn compatibel met onze bitumineuze membranen 
onder asfalt en vallen bovendien onder één fabrieksgarantie.  Beide 
systemen zijn door de zeer goede hechting en snelle plaatsing hiervoor 
uiterst geschikt. 

Bijkomend kan de plaatsing van de kunstharssystemen ook bij koude 
temperaturen plaatsvinden. Barre weersomstandigheden hoeven dus 
geen impact te hebben op de definitieve opleverdatum van het project. 
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WIST JE DAT...  detail- en opkantaansluiting met het ALSAN 
PMMA-WP vloeibaar systeem kan uitgevoerd worden? 

parking & brug I uitdagingen oplossingen I parking & brug

A11 Knokke (BE) - bitumineuze waterdichting Antirock

WIST JE DAT... ALSAN REKU P30 ook als schraaplaag gebruikt kan 
worden mits inmenging met quartz zand? Bovendien kunt u op deze 
laag rechtstreeks een bitumineus membraan lassen. 

BRIDGE SYSTEM
ALSAN WP ANTIROCK

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ELASTOCOL 500 TP

2 WATERDICHTINGSLAAG ANTIROCK 5 TF C3

3 AFWERKING Asfalt



PRIVÉ HUIS Feldmeilen (CH)

EUROSTATION Oostende (BE)

PRIVÉ PARKING  Gent (BE) E40 Merelbeke (BE)

JUSTITIEPALEIS  Gent (BE)

SHOPPING CENTER Zoetermeer (NL)

DELHAIZE Heverlee (BE)

referenties I parking & brug
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VIND DE OPLOSSING
OP MAAT VAN UW PROJECT
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1

TYPE PROJECT

Graag leren we eerst uw project beter kennen. Gaat het over een 
nieuwbouwproject of een renovatie? Naar welke oplossingen bent u 
specifiek op zoek? 

•  Balkons
•  Terrassen: geïsoleerd? 
•  Galerijen
•   ...

2

PRODUCTKEUZE

PMMA 

 + Vloeibare waterdichting

 + Polymethylmethacrylaat-kunsthars

 + 2-component

 + ETA-keuring

 + Zeer esthetisch   

PU

 + Vloeibare waterdichting

 + Polyurethaan-hars

 + 1-component

 + ETA-keuring

 + Dampopen & elastisch                          

SBS-bitumen

 + Bitumineuze waterdichting

 + SBS: Styreen Butadieen Styreen-bitumen

 + Courant & compatibel met de meest gangbare   

 afwerkingen (bv. tegels)

 BALCONY SYSTEM 
 PMMA-WP DECO FINISH +

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2)

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS 

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F + DECO CHIPS

VOORBEELD

balkon, terras & galerij I uitdagingen 
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3

FUNCTIE

Het is belangrijk dat alle partijen binnen het project hetzelfde doel voor 
ogen hebben. Dit geldt zeker op het vlak van de vloeibare waterdichting. 
Wat wil u graag bereiken?

•  Waterdichten? 
 WP staat voor WATERPROOFING: de WP-systemen omvatten 

scheuroverbruggende waterdichtingssystemen. Lange levensduur  
(W3 – 25 jaar) en hoogste belastingsklasse (P4) volgens ETAG-
005.

•  Beschermen? 
 BL staat voor BASE LAYER ‘beschermingslaag’: de BL-systemen 

omvatten gietvloersystemen volgens EN1504-2.

•  Coaten? 
 CL staat voor COATING LAYER: de CL-systemen omvatten 

gekleurde coating-systemen.

•  Geïsoleerde systemen? 
 Deze zijn gemakkelijk te herkennen aan de ‘i’ bijvoorbeeld WPi, 

BLi en CLi.

4

AFWERKING

Kies een afwerking op maat van uw gebouw: antislip, glad of tegels. Een mooie afwerking in bijna elke RAL-kleur geeft een mooie uitstraling en 
sluit perfect aan op de omgeving.

 BALCONY  SYSTEM ALSAN PMMA-WP FINISH +

oplossingen I balkon, terras & galerij

DECO FINISH
Gladde afwerking

DECO STRUCTURE FINE
Afwerking met fijn quartz zand 
rechtstreeks vermengd in de 
afwerkingslaag

Antislip

Tegels

Glad

DECO TILES
Afwerking met verlijmde tegels

DECO CERAM
Afwerking met tegels op tegeldragers

DECO FINISH+
Afwerking ingestrooid met gekleurde 
verfchips

DECO MIX
Afwerking ingestrooid met een mix 
van verfchips en quartz zand

DECO PROTECT
Afwerking ingestrooid met 
natuurkleur quartz zand

DECO PROTECT COLOR
Afwerking ingestrooid met gekleurd 
quartz zand
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BALKONS 
& TERRASSEN

SNEL

Bij zowel de nieuwbouw als renovatie van balkons en terrassen zijn 
een groot aantal partijen betrokken. Van eigenaar, aannemer, syndicus, 
vereniging van eigenaren (VVE of VME) tot bewoner. Elke partij verkiest 
een vlekkeloze uitvoering binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek. 
Een snelle verwerking is dan ook één van de troeven van vloeibare 
waterdichting. PMMA-systemen drogen zelfs zo snel dat bij renovatie 
de terrassen en balkons vaak na een paar uur al terug toegankelijk zijn. 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK & ESTHETISCH

Het assortiment van ALSAN biedt zowel esthetisch als functioneel 
succesvolle oplossingen. Niet alleen mooi voor het oog maar ook 
gemakkelijk in onderhoud. Een naadloos oppervlak wordt gecreëerd door 
gebruik te maken van vloeibare harssystemen. Eenvoudig schoonmaken 
is een bijkomend voordeel. Met ALSAN werkt u balkons en terrassen 
af in bijna elke RAL-kleur en in elk patroon. Diverse kleuren en 
afwerkingen zorgen voor de creatie van een leefsfeer op maat van een 
bestaand gebouw of sluiten naadloos aan op de visie van de architect.  

DUURZAME BESCHERMING

Balkon– en terrasvloeren worden voortdurend blootgesteld aan 
verschillende soorten belasting, van thermische schokken tot meubels 
en onderhoud. Daarnaast moeten ze voldoen aan alle gestelde eisen op 
gebied van veiligheid, isolatie, brandreactie, chemische bestendigheid 
en mechanische belasting. Veel voorkomend is bijvoorbeeld schade 
door waterinfiltratie en dooizouten. Dankzij het ALSAN-assortiment 
wordt het beton duurzaam geconserveerd wat de levensduur van de 
onderliggende constructie aanzienlijk verhoogt. Vloeibare systemen 
zijn bovendien uiterst geschikt voor het afdichten van alle bouwknopen, 
bijvoorbeeld aansluitingen met opgaand gevelwerk. De systemen rechts 
omvatten telkens een systeem in PMMA en PU-kunstharsen met 2 soorten 
afwerkingen. De eerste 2 systemen omvatten een waterdichtingssysteem 
terwijl de 2 laatste systemen enkel een bescherming bieden. 

70 71

BALCONY SYSTEM 
ALSAN PMMA-WP DECO FINISH+

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS 

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F + DECO CHIPS

BALCONY SYSTEM 
ALSAN PU-WP DECO FINISH+

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x  ALSAN 600 + VLIES GF

3 AFWERKINGSLAAG
ALSAN 902 FT/CP + DECO 
CHIPS

BALCONY SYSTEM 
ALSAN PMMA-BL DECO MIX

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS 

3 INSTROOILAAG
ALSAN 970 F RAL 7030 + 
DECO MIX

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 FT

BALCONY SYSTEM 
ALSAN PU-BL DECO MIX

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 SLIJTLAAG ALSAN 600

3 INSTROOILAAG
ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 + 
DECO MIX

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 902 FT

Residentie de Leeuwerik Heverlee (BE) - vloeibare waterdichting Alsan PMMA



GEÏSOLEERDE BALKONS 
TERRASSEN 

SYNERGIE ISOLATIE & WATERDICHTING

Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd is, kan tot 25% energie 
verliezen via de vloerplaat. Isolatie voorkomt onder andere het effect  
van “koudebruggen” en beperkt het energieverlies in de woning.  
Afhankelijk van het type isolatiemateriaal en de plaatsingsmethode  
verbetert isolatie ook de akoestische prestaties van het gebouw. 

Het isoleren van de complete bouwschil zit in de lift: de isolatie van 
gevels, daken, vloeren en ramen spreekt voor zich. Ook balkons, terrassen 
en galerijen behoren tot de bouwschil en zijn perfect te isoleren. De 
synergie tussen waterdichting en isolatie is hierin cruciaal aangezien 
balkons, terrassen en galerijen blootgesteld worden aan onstuimige 
weersinvloeden. 

De combinatie van een vloeibaar waterdichtingssysteem met PIR/
PUR-isolatie of XPS-isolatie zorgt bovendien voor een betere beloop- 
en belastbaarheid. Deze goede match is te danken aan de hoge 
drukvastheid (300 - 700 kPa) van de XPS-isolatie. 
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SOPRADALLE CERAM
Afmetingen: 600±2 mm x 600±2 mm

Dikte: 20±1 mm
Gewicht: 47 kg/m² (17 kg/tegel)

Vraag eveneens naar ons uitgebreid 
assortiment tegeldragers.

WIST JE DAT...
... vloeibare waterdichting een prima oplossing is voor de 
afwerking van opstanden, aansluitingen en moeilijke details 
op zowel balkons en terrassen als parkeervoorzieningen en 
daken? Een mooie synergie met andere soorten waterdichting 
zoals bitumen en kunststof én bovendien in dezelfde kleur. 
Ook diverse isolatiematerialen zijn mogelijk (XPS, PUR, PIR, 
afschot, enz.).

INSULATED BALCONY SYSTEM 
ALSAN PMMA-WPi DECO PROTECT

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE 

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF

3 ISOLATIE XPS SL

4 DRUKVERDELING Drukverdeelplaat

5 PRIMER ALSAN 170

6
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x ALSAN 770 + VLIES P

7 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS + quartz zand

8 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

INSULATED BALCONY SYSTEM 
ALSAN PMMA-WPi DECO CERAM

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF

3 ISOLATIE XPS SL

4 DRUKVERDELING Drukverdeelplaat

5 PRIMER ALSAN 170

6
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x ALSAN 770 + VLIES P

7 SLIJTLAAG ALSAN 770

8 AFWERKING
Tegels op tegeldragers 
SOPRADALLE CERAM

INSULATED BALCONY SYSTEM
SBS (BITUMEN) WPi DECO CERAM

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER AQUADERE

2 DAMPSCHERM SOPRAROCK PB P 3 TF

3 ISOLATIE
EFYOS PIR S bevestigd met 
COLTACK EVOLUTION 750

4 ONDERLAAG SOPRASTICK VENTI FF

5 TOPLAAG
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 AF C3 FR

6 AFWERKING
Tegels op tegeldragers 
SOPRADALLE CERAM

A OPSTAND ALSAN 770



GALERIJEN

ESTHETHIEK

Galerijen moeten voldoen aan alle gestelde eisen op het gebied van 
veiligheid, brandbestendigheid, mechanische en chemische belasting. 
In geval van renovatie en onderhoud moet een galerij zo kort mogelijk 
buiten gebruik gesteld worden. Simpelweg omdat alle voordeuren van 
een appartementsgebouw grenzen aan de galerij. 

Daarnaast krijgt een galerij als belangrijk onderdeel van een 
appartementsgebouw veel te verduren. Weersinvloeden zoals vorst en 
UV-licht beïnvloeden de slijtage van een galerijvloer. Ook het normale 
gebruik, belasting en reiniging laten sporen na op de vloeren. 

Door het aanbrengen van een ALSAN vloeibaar kunstharssysteem 
op bestaande of nieuwe galerijvloeren wordt het beton duurzaam 
beschermd tegen het indringen van water, dooizouten en andere externe 
factoren. Een antislip-afwerking verhoogt de veiligheid en het comfort: 
een afwerking kan gekozen worden in iedere gewenste kleur of patroon. 

Hiernaast staan systemen afgebeeld in twee soorten kunsthars: PMMA 
en PU. Een groot voordeel van ALSAN PMMA is dat de systemen zijn 
opgebouwd uit zeer sneldrogende producten. Elke laag is na 1,5 uur 
weer begaanbaar en na 24 uur weer volledig belastbaar. 
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GALLERY SYSTEM 
ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT COLOR

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 SLIJTLAAG
ALSAN 870 RS + COLOR 
QUARTZ

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 FT

GALLERY SYSTEM 
ALSAN PMMA-WP DECO TILES

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x ALSAN 770 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 770 + quartz zand 

4 AFWERKING Verlijmde tegels

GALLERY SYSTEM 
ALSAN PU-WP DECO TILES

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2
WATERDICHTINGSLAAG 
(2) 

2 x ALSAN 600 + VLIES GF

3 SLIJTLAAG ALSAN 600  + quartz zand

4 AFWERKING Verlijmde tegels

GALLERY SYSTEM 
ALSAN PU-BL DECO PROTECT COLOR

ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN EP 120

2 SLIJTLAAG ALSAN 600 + COLOR QUARTZ

3 AFWERKINGSLAAG
ALSAN 902 FT 

WIST JE DAT...
... details en opkanten van BL-systemen lokaal verstevigd kunnen 
worden met een vlies?  Zo zijn de detailleringen waterdicht conform 
ETAG-005 en beschikken ze over een minimaal verwachte 
levensduur van 25 jaar. 
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Valkhof Breda (NL) - vloeibare waterdichting Alsan PMMA
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77RESIDENTIE NEGRESCO Knokke (BE)

VOLLENHOVENLAAN Utrecht (NL)

RESIDENTIE DE LEEUWERIK Heverlee (BE)

RÉSIDENCE BOIS ST. JEAN Seraing (BE) RESIDENTIE EXCELSIOR Knokke (BE) RESIDENTIE SANDY HILL Knokke (BE)

VALKHOF Breda (NL)

RESIDENTIE Wenduine (BE)



SERVICE



                                                                         

TRAINING CENTER CLUB EXPERT

Interesse in één van onze theorie of praktijkopleidingen: bitumineuze 
waterdichting, kunststof waterdichting, vloeibare waterdichting, thermische  
isolatie, houtvezelisolatie, zwembadfolies... ?

Wij bieden een opleiding op maat van onze partners in het gloednieuwe 
trainingscentrum voor Noord-Europa in Grobbendonk (BE). Boek nu uw 
training via info@soprema.be. 

SITE SUPPORT

Wij zijn niet alleen fabrikant van waterdichting en isolatie: we gaan 
veel verder dan dat. Ondersteuning en service zijn onze belangrijkste 
uitgangspunten. Naast commerciële, technische, logistieke en marketing-
ondersteuning bieden wij onze partners ook ondersteuning op de werf 
voor zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie. De begeleiding tijdens 
de uitvoering kan een mooi verlengde vormen voor de eerder gevolgde 
training in ons trainingscentrum. 

ROOF CONSULTING

Om onze partners nog beter te kunnen ondersteunen hebben we bij 
SOPREMA de gespecialiseerde afdeling Roof Consulting.

Benieuwd wat deze service concreet voor uw project kan betekenen 
en hoe wij u nog meer kunnen ontzorgen? Neem contact met ons op 
via info@soprema.be. 

CLUB 
EXPERT
TRAINING 
CENTER

club expert training center roof consulting
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10 
REDENEN 
OM VOOR 
ROOF
CONSULTING 
TE KIEZEN
10 REDENEN
                                                                                                                            
Techniek wordt steeds complexer, daarom is een waardevol 
en deskundig overleg met een specialist onmisbaar. Een 
greep uit het dienstenaanbod:

1.  Advies en assistentie bij de keuze van de juiste 
dakopbouwen en de gepaste dakafwerking

2.  Begeleiding bij het opstellen van bestekteksten
3.  Dakadvies op bestaande daken, met aansluitend een 

dakinsnede, een voorstel tot nieuwe dakopbouw en een 
bestektekst 

4.  Verlening van technische informatie en advies
5.  Adviesverlening bij het onderhoud en het beheer van 

daken
6.  Organisatie van aangepaste opleidingen en 

fabrieksbezoeken
7.  Uitgebreide technische begeleiding bij plaatsing van 

SOPREMA-producten
8.  Projectadvies op maat
9.  Productgarantie van 10 jaar. Mogelijkheid tot het 

verkrijgen van een 10-jarige verzekerde garantie op 
de waterdichting inclusief plaatsing

10.  Advies over “duurzaam” dakdichten, met aandacht voor 
milieu, mens en economie



ZONNIGE KEMPEN WESTERLO (BE)

DCM GROBBENDONK (BE)

ROYAL ROOFING MATERIALS WIJCHEN (NL) LES BASTIONS DOORNIK (BE)

PRIVÉWONING ROLLEGEM (BE) CAMPUS UNESCO KOEKELBERG (BE)

UZ GASTHUISBERG LEUVEN (BE) WZC KARTUIZERHOF SINT-MARTENS-LIERDE (BE)

WELKOM IN
SOPRACITY
Wat zijn uw toekomstplannen? Op zoek naar inspiratie of advies? Bezoek 
onze virtuele stad online. Ontdek de 3D-stad boordevol oplossingen 
via sopracity.be.

Bekijk de filmpjes van volgende referentieprojecten per 
segment op sopracity.be

Ga op ontdekking met de drone. 

Ontdek per segment hét geschikte systeem.

Gevonden wat u zocht? Bewaar het systeem als favoriet.

Download uw bestanden in één simple muisklik. En zet uw 
reis offline verder

Download ook ineens de BIM-bestanden van je favoriete 
systeem.
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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, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoor-
waarden van zijn producten te wijzigen.
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SOPRACITY
WHERE EXPERIENCE 
MEETS INSPIRATION
U vindt de nieuwste waterdichtings - en 
isolatiesystemen in onze virtuele stad boordevol 
toepasbare inspiratie. Bezoek de stad op  
www.soprema.be/nl/sopracity of download 
de app via de App Store (Apple) of  de Play Store 
(Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - België
Tel: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be


