BITUMINEUZE
WATERDICHTING
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INTRODUCTIE
In veeleisende situaties met fysieke
belasting, trillingen of bewegingen in
het dak of in de dakconstructie is alleen
de beste bitumineuze dakbedekking
goed genoeg. De keuze voor VARYFLEX
is dan snel gemaakt. In alle opzichten
blinkt VARYFLEX uit; zowel door flexibiliteit als in duurzaamheid.
Sterke en flexibele eigenschappen
maken VARYFLEX tot de juiste keuze in
alle omstandigheden waarbij een dak
veel te verduren heeft. Denk hierbij aan
klimaatinvloeden, fysieke belasting
en bijvoorbeeld trillingen van de
onderconstructie.
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FLEXIBEL IN ALLE OPZICHTEN
SBS MEMBRAAN
VARYFLEX is een SBS membraan samengesteld uit elastomeerbitumen
met een polyester composiet inlage. Door de toevoeging van SBS
additieven heeft VARYFLEX een groot herstellend vermogen. VARYFLEX
overbrugt moeiteloos spleten in het dak en vangt soepel trillingen,
bewegingen en fysieke belasting op. Zelfs bij lage temperaturen.

ZEKERHEID
Door de gecombineerde polyester-glasvlies inlage is
de vermoeidheidsweerstand van VARYFLEX groot. Dat
geeft zekerheid voor jaren en jaren. Met deze gunstige
eigenschappen is VARYFLEX uitstekend toepasbaar in
nieuwbouw en ronduit ideaal bij dakrenovatie en onderhoud.
VARYFLEX producten zijn voorzien van een verzekerde productgarantie
van 10. Daarnaast is het mogelijk uw project te voorzien van een
ALL-IN dakgarantie van 10 jaar.

EN 13707
K11173

K86238

TOEPASSING
VARYFLEX wordt toegepast als top- en/of onderlaag in een één
of meerlaags dakbedekkingssysteem in zowel nieuwbouw- als
in renovatieprojecten. VARYFLEX is leverbaar in verschillende
uitvoeringen en kleuren; vraag onze afdeling verkoop naar de
mogelijkheden.
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KENMERKEN
•	
Uitstekend verwerkbaar
bij lage temperaturen
• Flexibel
• Stabiele inlage
• Groot herstellend vermogen
• Nederlands fabricaat

DE BESTE KEUZE
Geen dak is gelijk. Iedere situatie stelt zijn eigen technische
eisen en iedere klantheeft zijn eigen esthetische wensen.
VARYFLEX wordt in verschillende uitvoeringen geleverd;
TOPLAGEN
• VARYFLEX 370K14
• VARYFLEX 370K24 gemineraliseerd
• VARYFLEX 370K24 WW gemineraliseerd
• VARYFLEX 370K23 thermbaan
• VARYFLEX 370K24 MF gemineraliseerd
ONDERLAGEN
• VARYFLEX 370P14
• VARYFLEX 370K/P 11
5
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TECHNISCHE DETAILS
HOOGWAARDIG
Een product wordt in eerste instantie beoordeeld op haar uiterlijk. Maar
toch zijn de technische details zeker zo belangrijk. Een opsomming van
de uitstekende technische eigenschappen van VARYFLEX;

Afmeting

Dikte

Afwerking
bovenzijde

VARYFLEX 370K14

6x1m

ca 4 mm

zand

VARYFLEX 370K24 mineraal

5x1m

ca 4 mm

mineraal

grijs en zwart

VARYFLEX 370K24 WW mineraal

5x1m

ca 4 mm

mineraal

geschikt voor dakterrassen en -tuinen

VARYFLEX 370K23 thermbaan

5x1m

ca 4 mm

mineraal

dampdrukverdelende renovatie baan

VARYFLEX 370K24 MF mineraal

5x1m

ca 4 mm

mineraal

1 laags mechnisch bevestigd,
15 cm overlap

Product

Treksterkte l/b
Nageldoorscheursterkte
Dimensionele stabiliteit
Rek bij max. belasting
Lage temperatuur flexibiliteit
Vloeiweerstand

Overig
voor geballaste systemen

[N/50 mm]

800/700

[N]

200

[%]

0,3

[%]

30

[°C]

-20

[°C]

100

Niet brandgevaarlijk conform Broof (t1) en NEN6063
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VEELZIJDIG IN VERWERKING
VARYFLEX verwerkt u met het grootste gemak en op een groot
aantal manieren. Ook bij lage temperatuur. VARYFLEX kan
zowel worden gebrand als met warme bitumen worden geplakt
(gietmethode). Bij een eenlaags mechanisch bevestigd systeem
worden de overlappen gefohnd of gebrand. Als bij de verwerking geen open vuur is toegestaan, kunnen de overlappen met
hete lucht duurzaam en waterdicht worden gelast.

VARYFLEX
Een groen/sedum dak is een mooie manier om de leefomgeving
te verbeteren. Groen is niet alleen mooi maar ook goed voor het
milieu. Het neemt geluid op van boven het dak en het isoleert
goed. In de winter hoef je minder te stoken en in de zomer
blijft het langer koel. Speciaal hiervoor ontwikkelde SOPREMA
VARYFLEX 370K24 WW, bestand tegen wortel doorgroei.
Hierdoor is ieder gewenst groendak mogelijk op VARYFLEX WW.
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SOPREMA gaat verder
 eeft u een vraag over één van onze producten
H
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

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.
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