
VLOEIBARE 
WATERDICHTING ERFGOED 

& MONUMENTEN



HELLO !

SOPREMA 
GROUP

SOPREMA is wereldwijd fabrikant van 
waterdichting én isolatie, stelt 7187 
werknemers te werk en draait een 
omzet van € 2,63 miljard. 

Onze visie? Groeien in de breedte! We 
investeren daarom op 4 vlakken:
 
• Behoud van de familiale sfeer die 

momenteel in onze vestigingen 
heerst

• Investering in onze medewerkers 
om onze partners een 
uitmuntende service te bieden

• Doorgedreven Business 
Development, Innovatie en 
Research & Development

• Totaalaanbod en uitbreiding door 
overnames

PMMA

De merkenportefeuille van SOPREMA 
bevat talrijke oplossingen voor de 
gehele bouwschil. Onder de noemer 
ALSAN by SOPREMA vallen alle 
vloeibare waterdichtingsoplossingen: 
van parking, balkon, civiele werken 
tot monumentale bouwwerken. Het 
uitgebreide gamma bevat zowel 
PMMA (PolyMethylMetacrylaat) als 
PU (PolyUrethaan) kunstharssystemen 
voor diverse toepassingen. 

ONTDEK ONZE 
TOEPASSINGEN BINNENIN!

 + MONUMENTALE BOUWWERKEN

 + BALKONS & GALERIJEN

 + PARKINGS



MONUMENT
VLOEIBARE WATERDICHTING VOOR 
TORENS, TRAPPEN, VIJVERS, 
BRUGGEN & MONUMENTALE 
GEBOUWEN

TECHNISCH & ESTHETISCH CORRECT

Het behouden van de monumentale schoonheid tijdens restauratie is 
een kunst op zich. Daarbij horen vanzelfsprekend de juiste producten en 
technische kennis. Vloeibare kunvstharsen bieden een perfecte match 
tussen de meest innovatieve technieken en respect voor het authentieke 
karakter van ons erfgoed. 

Denk maar aan:
• Technisch én esthetisch correcte oplossingen
• Mooie synergie met de omgeving
• Systemen die de historische contouren van het gebouw volgen: naadloos, 

slijtvast & scheuroverbruggend
• Eindeloze mogelijkheden qua kleur, opbouw en afwerking

NIEUW VERSUS OUD

Restauratie, renovatie of nieuwbouw? De oplossingen zijn eindeloos. Van 
het historisch karakter van het Oude Gentse Gerechtsgebouw tot een 
Rotterdamse galerij en het gloednieuwe A11-project: grenzen zijn er om 
te breken. HERITAGE SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 x 2 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS + silicium carbide

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

HERITAGE SYSTEM 4  ALSAN PMMA-WP FINISH
ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 x 2 + VLIES P

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

VOORDELEN

 + antislip-afwerking

 + scheuroverbruggend

 + slijtvast

VOORDELEN

 + naadloos

 + scheuroverbruggend

 + decoratief

erfgoed & monumenten I monument
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VIJVER

monument I erfgoed & monumenten 

MONUMENT
TRAP
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MONUMENT
BRUG

HERITAGE SYSTEM 4  ALSAN PMMA-WP CIVIL STRUCTURE
ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 773 x 2 + VLIES P

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 972 F

HERITAGE SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO FINISH
ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 x 2 + VLIES P

3 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

VOORDELEN

 + uiterst slijtvast

 + diverse opbouwmogelijkheden

VOORDELEN

 + verticaal toepasbaar

 + diverse afwerkings- en  
 kleurmogelijkheden 

erfgoed & monumenten I monument
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TOREN

referenties I erfgoed & monumenten 

KUNSTBERG Brussel (BE)

WAUX HALL Brussel (BE)

OUD JUSTITIEPALEIS Gent (BE)

SIX HILLS HOUSE Stevenage (UK)

EIFFEL TOREN Parijs (FR)

LEMMERBRUG Sneek (NL)

DROH!ME MELTING PARK Brussel (BE)
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PARKING

PARKING SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT
ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 x 2 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS + quartz zand 0,8 - 1,2

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 F

VOORDELEN

 + scheuroverbruggend

 + ETAG 005

 + interessante kleur- en  
 schakeermogelijkheden
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BALKON, GALERIJ & PARKING

PARKING
WATERDICHT, SLIJTVAST & SNEL TOEPASBAAR

Waarom kiezen voor vloeibare waterdichting bij parkings? Kunstharsen 
vermijden waterinfiltratie via de vloerplaat naar de onderliggende bouwniveaus. 
Bovendien wordt het rijvlak van een duurzame waterdichting en bescherming 
voorzien. Auto’s verliezen vaak benzine of remolie, rijden voortdurend in en 
uit de parking en dooizouten tasten gemakkelijk de parkingvloer aan. ALSAN-
systemen zijn uiterst geschikt voor binnen – en buitentoepassingen waarbij 
hoge eisen gesteld worden aan slijtvastheid en chemische bestendigheid. 
Het vloeibaar aangebrachte afdichtingsgamma van ALSAN is bovendien 
sneldrogend en eenvoudig te plaatsen. Toepassing bij lage temperatuur 
vormt voor PMMA-harsen geen enkel probleem. Projecten kunnen continu 
uitgevoerd worden met een snelle oplevering tot gevolg. De afwerkingen 
zijn bovendien zowel praktisch als esthetisch aantrekkelijk. 

BALKON & 
GALERIJ
DUURZAME BETONBESCHERMING & ANTI-SLIP

Balkon- en galerijvloeren worden continue blootgesteld aan verschillende 
soorten belasting. Daarnaast moeten ze voldoen aan alle gestelde eisen 
op gebied van veiligheid, brandreactie, chemische bestendigheid en  
mechanische belasting. Veel voorkomend zijn bijvoorbeeld schade door 
waterinfiltratie en dooizouten. Dankzij het ALSAN-gamma wordt het 
beton duurzaam geconserveerd wat de levensduur van de onderliggende 
constructie aanzienlijk verhoogt. De anti-slipafwerking zorgt overigens voor 
een verhoogde veiligheid en comfort. Zowel balkons als galerijvloeren kunnen 
naadloos afgewerkt worden in bijna elke RAL-kleur en in elk patroon.  Door 
de verschillende afwerkingsmogelijkheden komen mooie synergiën tussen 
oud en nieuw tot stand. Diverse kleuren en afwerkingen zorgen voor de 
creatie van een leefsfeer op maat van het project.  Het balkon en de galerij 
wordt meer dan ooit als een uitbreiding van de leefruimte gezien: win-win.

OPPLUSSEN

Senioren zijn een groeiende doelgroep binnen de woningmarkt. Het is 
daarom van belang om woningen beter toegankelijk, beter bruikbaar en 
veiliger te maken. Een eenvoudige manier om galerijen en balkons aan te 
passen aan deze behoeften is het opplussysteem. Lager gelegen galerijen 
of balkons worden opgehoogd waardoor ‘de drempel’ verdwijnt. Bestaande 
ondervloeren worden voorzien van een drukvaste, lichtgewicht isolatieplaat 
en drukverdeelplaat waarop een ALSAN-systeem wordt aangebracht. Een 
bijkomend voordeel is dat door deze toepassing ook een geluiddempend 
effect wordt verkregen, wat het wooncomfort verbetert.

erfgoed & monumenten I balkon, galerij & parking balkon, galerij & parking I erfgoed & monumenten 

BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO MIX
ONDERDEEL PRODUCT

1 PRIMER ALSAN 170

2 WATERDICHTINGSLAAG (2) ALSAN 770 x 2 + VLIES P

3 SLIJTLAAG ALSAN 870 RS

4 INSTROOILAAG ALSAN 970 F + ALSAN DECO MIX

5 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 FT

VOORDELEN

 + verhoging van de levensduur van 
 de onderliggende constructie

 + anti-slip afwerking in  
 verschillende afwerkings- en 
 kleurmogelijkheden

 + naadloos
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BALKON
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ontzorgen I erfgoed & monumenten 

LIQUID 
WATERPROOFING SOLUTIONS 
FOR CLIENT PEACE OF MIND

SITE SUPPORT

Wij zijn niet alleen fabrikant van vloeibare waterdichting: het gaat veel verder 
dan dat. Ondersteuning en service zijn onze belangrijkste uitgangspunten. 
Naast commerciële, technische en marketing ondersteuning bieden wij 
onze partners ook de volgende diensten:

• bestekservice
• inspectie en vrijblijvend advies bij renovatie & restauratie
• bijstand op de werf
• doorgedreven theorie- en praktijk opleiding door onze experts uit het 

vak: zowel technisch als uitvoerend

TRAINING CENTER „CLUB EXPERT“

Interesse in één van onze opleidingen? Wij bieden een trainingformule op 
maat van onze partners in het gloednieuwe training center voor Noord-West 
Europa in Grobbendonk (B). 

GALERIJ

BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-BL DECO MIX
ONDERDEEL PRODUCT 

1 PRIMER ALSAN 170

2 GIETVLOER ALSAN 870 RS

3 ANTISLIP-LAAG ALSAN 970 F + ALSAN DECO MIX

4 AFWERKINGSLAAG ALSAN 970 FT

VOORDELEN

 + betere toegankelijkheid

 + geluiddempend

 + eenvoudig reinigbaar

1
2

3
4

erfgoed & monumenten I balkon, galerij, parking
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SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële 
medewerkers te spreken? 
Contacteer onze klantendienst.

Alle informatie vindt u op  

www.soprema.be en www.soprema.nl

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België | Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77 | info@soprema.be | www.soprema.be
Geeuwkade 21 | 8650 AA Ijlst -z 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, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafga-

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


