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WELCOME TO 
SOPRACITY

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/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. 
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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. 



VIND DE OPLOSSING
OP MAAT VAN UW PROJECT
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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
•   ...
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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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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.
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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



balkon, terras & galerij I uitdagingen 

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



oplossingen I balkon, terras & galerij
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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



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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balkon, terras & galerij I uitdagingen 

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.).
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oplossingen I balkon, terras & galerij

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-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

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. 

balkon, terras & galerij I uitdagingen 

Valkhof Breda (NL) - vloeibare waterdichting Alsan PMMA
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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 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 

oplossingen I balkon, terras & galerij



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

balkon, terras & galerij I service
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referenties I balkon, terras & galerij
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RESIDENTIE 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)
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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 gebruiksvoorwaarden 
van zijn producten te wijzigen.
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U vindt de nieuwste waterdichtings - en 
isolatiesystemen in onze virtuele stad boordevol 
toepasbare inspiratie. Bezoek de stad op  
www.soprema.be/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

SOPRACITY
WHERE EXPERIENCE 
MEETS INSPIRATION
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