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SOPRALENE TECHNO 4 PY
Type PY1 & PY2

Beschrijving

Toepassing

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit veerkrachtig elastomeerbitumen
en voorzien van een niet-geweven polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt
met leischilfers, verkrijgbaar in verscheidene kleuren (de lasnaad is dan voorzien
van een polypropyleenweefsel) ofwel met een zand/talk mengeling. De
onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie met microprofilering. De inlage
is geïmpregneerd met een elastomeermengsel. De homogeniteit tussen de
dekmassa en het impregnatiemengsel verleent aan het membraan een uitermate
hoge delaminatieweerstand.

Wordt toegepast als toplaag bij een meerlaagse dakdichting.
Sopralene Techno 4 T/F wordt ook toegepast bij geballaste daken met grind, bij
dakterrassen onder tegels, bij het omgekeerd daksysteem en bij bekuipingen.

Samenstelling

SOPRALENE TECHNO 4 PY
PY1

PY2

4 mm

4 mm

180

250

Elastomeerbitumen

Elastomeerbitumen

Afwerking bovenzijde

Leislag of
zand/talk

Leislag of
zand/talk

Afwerking onderzijde

PE folie

PE folie

Dikte op de lasnaad
Inlage niet geweven polyester (g/m²)

MDV

Dekmassa

Eigenschappen

SOPRALENE TECHNO 4 PY
PY1

PY2

Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)

MDV

950

1200

Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)

MDV

650

950

Breukrek: L (%) (EUtgb)

MDV

40

45

Breukrek: B (%) (EUtgb)

MDV

45

50

Vrije krimp (%) (EUtgb)

MLV

0,5

0,5

Koude buig (°C) (EUtgb)

MLV

-15

-15

Afdruiptemperatuur (°C) (EUtgb)

MLV

100

100

Nagelweerstand: L (N)

MLV

200

225

Nagelweerstand: B (N)

MLV

200

225

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde
SOPREMA nv 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, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.
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Verpakking

SOPRALENE TECHNO 4 PY
Afmeting van de rol (m)
Bovenafwerking leislag
Bovenafwerking zand/talk

Gewicht van de rol (kg)
Bovenafwerking leislag
Bovenafwerking zand/talk

Aantal rollen per palet
Bovenafwerking leislag
Bovenafwerking zand/talk

Verwerking

PY1

PY2

8x1
10 x 1

8x1
10 x 1

45
44

45
44

23
20

23
20

Plaatsingsmethode
SOPRALENE TECHNO 4 AF PY1
SOPRALENE TECHNO 4 TF PY1
SOPRALENE TECHNO 4 AF PY2

Lassen

SOPRALENE TECHNO 4 TF PY2
F = wegbrandfolie / T = zand/talk mengeling / G = granulaat / A = leislag

Keuringen

Bijzondere
aanwijzingen

ATG nr. 2025
Ook beschikbaar met extentie FR: voldoet aan classificatie Broof (t1)
vb: SOPRALENE TECHNO 4 AF FR

Hygiëne, gezondheid en milieu
Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de
eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.
Kwaliteitscontrole
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel ISO 9001.
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