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ZELFKLEVENDE DAMPREMMERS 

SOPREMA is al 35 jaar succesvol in de productie van 
zelfklevende membranen. Ook op het vlak van zelfkle-
vende dampremmende lagen staan de innovaties niet stil. 

Uit deze innovatiedrang volgde de ontwikkeling van 
SOPRAVAP STICK A 07, SOPRAVAP STICK A 15 en 
SOPRAVAP STICK C 15. Deze hoogtechnologische, zelf-
klevende dampremmers garanderen een brandveilige en 
snelle plaatsingsmethode. 

Voor meer technische informatie kan u terecht op onze 
website www.troelstra-devries.nl.

EIGENSCHAPPEN

SOPRAVAP STICK A 07 is een ultradun zelfklevend 
membraan samengesteld uit een aluminium complex en 
een hoogwaardig, elastisch blijvend SBS-elastomeerbitu-
men. Dikte: 0,7 mm. DDe bovenzijde is afgewerkt met 
een met een aluminium folie. De zelfklevende onderzij-
de is voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm. Deze 
dampremmer, klasse E4, is bijzonder geschikt voor 
gebouwen met een hoge vochtproductie. 

SOPRAVAP STICK A 15 is een zelfklevend membraan 
samengesteld uit een aluminium complex en een 
hoogwaardig, elastisch blijvend SBS-elastomeerbitumen. 
Dikte: 1,5 mm. De bovenzijde is bezand, de onderzijde 
is volledig zelfklevend en voorzien van een afstripbare 
gesiliconiseerde folie. Deze dampremmer, klasse E4, is 
bijzonder geschikt voor gebouwen met een hoge vocht-
productie. 

SOPRAVAP STICK C 15 is een zelfklevend membraan 
samengesteld uit een composiet inlage en een hoogwaar-
dig, elastisch blijvend SBS-elastomeerbitumen. Dikte: 1,5 
mm. De bovenzijde is bezand, de onderzijde is volledig 
zelfklevend en voorzien van een afstripbare gesiliconi-
seerde folie. Deze dampremmer beschikt over de klasse 
E3. 
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VERWERKING

Voor de plaatsing van een dampremmer van het 
SOPRAVAP STICK-gamma is een schone en stofvrije 
ondergrond vereist. Deze membranen mogen alleen gebruikt 
worden op een ondergrond die vooraf geïmpregneerd is 
met ELASTOCOL 600, een SBS elastomeerprimer, voor 
een optimale hechting.

Na het verwijderen van de gesiliconiseerde folie, volgt on-
middellijk de zelfklevende plaatsing op de ondergrond. Kop-
se overlappen worden gelast met een heteluchtlasapparaat. 
De breedte van de volledig zelfklevende langse overlap 
geeft bovendien een hoh-overlapping* op de bovenkant van 
de metalen plooiplaten.

Raadpleeg eveneens de specifieke verwerkings- 
voorschriften voor zelfklevende membranen.

VOORDELEN

 + Zelfklevend membraan

 + Brandveilig: vuurvrij systeem

 + Perfecte hechting en geen doorboring van de structuur

 + Snelle en eenvoudige plaatsing

 + Uitstekende toepassing op geprofileerde staalplaten

 + Goed beloopbaar

OOK VERKRIJGBAAR

 + SOPRAVAP STICK ALU TS 
Zelfklevende dampremmer voor betonnen ondergronden 
Klasse E4 - Dikte: 2,7 mm

 + ELASTOCOL 600 
Primer op basis van elastomeerbitumen, vluchtige 
stoffen en harsen

SOPRAVAP STICK 
A 07

SOPRAVAP STICK 
A 15

SOPRAVAP STICK 
C 15

Afwerking
aluminium /  
siliconen film

talk (zand) /  
siliconen film

talk (zand) /  
siliconen film

Verwerking

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

Inlage Composiet-aluminium Composiet-aluminium Composiet-polyester

Dikte 0,7 mm 1,5 mm 1,5 mm

Afmeting rol 30 x 1,08 m 20 x 1,08 m 20 x 1,1 m

Klasse E4 E4 E3

* hart-op-hart
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TROELSTRA & DE VRIES hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. 
TROELSTRA & DE VRIES 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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Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJLST - Nederland
Tel: +31 515 533 000 | Fax: +31 515 533 111

info@troelstra-devries.nl | www.troelstra-devries.nl

TROELSTRA & DE VRIES tot uw dienst

 Heeft u een vraag over één van onze producten 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@troelstra-devries.nl. 

Alle informatie vindt u op www.troelstra-devries.nl


