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

CD0031.c_nl-NL

SOPREMA gaat verder

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

BITUMINEUZE
WATERDICHTING

Geeuwkade 21 | Postbus 2 | 8650 AA IJLST Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl
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 voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

APAX

APAX l WATERDICHTING

INTRODUCTIE
APAX is een unieke, hoogkwalitatieve dakrol
die een betrouwbare afdichting garandeert.
APAX bestaat uit een POCB-compound
(Polyolefine Copolymerisaat Bitumen) en
is versterkt met een stabiele polyamide/
polyester trilaminaat inlage. APAX krimpt
dus niet, is 100% stabiel.
In diverse testsituaties, waarbij APAX tot het
uiterste beproefd is, is aangetoond dat de
verwachte levensduur aantoonbaar langer
is dan van andere rollen. Ook heeft dit
geresulteerd in uitmuntende verouderingen verwerkingseigenschappen.

Voor elke situatie
BEWEZEN TECHNOLOGIE
Goed, beter, APAX. Dat is de kortste omschrijving van deze dakrol.
Want de kwaliteit en eigenschappen van APAX zijn onovertroffen. APAX
wordt gebruikt als kwalitatief hoogwaardige toplaag in een éénlaags
dakbedekkingssysteem. Mede dankzij een dikte van slechts 3 mm laat
APAX zich licht, snel en energiezuinig verwerken.
Door de toepassing van een unieke inlage is APAX 100% stabiel,
krimpt niet en is bestand tegen zeer hoge statische en dynamische
belastingen.

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Door de relatief eenvoudige, eenlaagse verwerking is APAX toepasbaar
op bijna ieder project. Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten
op platte en hellende daken is APAX een perfecte keus. Een langere
levensduur en een snelle verwerking zorgt ervoor dat de iets hogere
aanschafprijs snel terug te verdienen is.

VOORDELEN
+
+
+
+
+

Uitmuntende verouderingseigenschappen
Eenvoudige verwerking
Levensduurverwachting van 40 jaar
100% stabiel
Geschikt voor éénlaagse dakafdichting

APAX ZK:
Voor randafwerking gebruikt u APAX ZK, uitermate geschikt
voor het inwerken van goten en lastige details. Deze baan is
ongekend makkelijk te vormen en licht van gewicht. Daarnaast
beschikt deze baan over dezelfde eigenschappen als APAX,
maar is aan de achterzijde voorzien van een zelfklevende laag.

TECHNISCHE INFO
Product

Afmeting

Dikte

Afwerking
bovenzijde

Afwerking
onderzijde

APAX

7 x 1,1 m

ca. 3
mm

Fijne, zwarte
mineraal

Fine fleece

Treksterkte

[N/50mm]

1000

Nageldoorscheursterkte l/b

[N]

300/400

Dimensionele stabiliteit

[%]

<0,1

Rek bij max. belasting

[%]

15

lage temperatuur flexibiliteit

[°C]

-28

Vloeiweerstand

[°C]

150

Niet brandgevaarlijk conform Broof (t1) en NEN6063

GARANTIE
In 2015 ontving APAX het DUBOkeur. APAX voldoet
aan de hoogste eisen voor éénlaagse dakbedekking,
zowel voor nieuwbouw als renovatie. Maar ook in
duurzaam bouwen. APAX heeft een dikte van slechts
3 mm, is recyclebaar en snel en energiezuinig te
verwerken.
Daarnaast is APAX voorzien van een KOMO
productcertificaat (K44530) en heeft deze dakrol
standaard een productgarantie van 10 jaar. Uw
project kan tevens voorzien worden van een All-in
projectgarantie.

