FISADTETEHNICA
14-065 RO

SOPRADERE
SOPRADERE este o amorsa bituminoasa gata de utilizare, cu aplicare la rece (nu contine
solventi). Produsul este in conformitate cu standardul de executie DTU 43 (NF P 84-204).

Domeniul de utilizare

.

SOPRADERE este utilizat ca amorsa aplicata la rece, pentru cresterea aderentei
membranelor hidroizolante pe baza de bitum. Este de asemenea utilizata ca acoperire
bituminoasa pentru peretii si fundatii ingropate.
Toate utilizarile sunt descrise in Ghidurile tehnice sau Agrementele Tehnice SOPREMA.

Caracteristici
Aspect
Continut uscat (NF EN ISO 3251)
Densitate la 20°C (NF EN ISO 1675)
Cupa de pseudo-vascozitate n°4
(NF T 30-014)
Punct de aprindere (ASTM D 56)
Timp de uscare pe beton

Ambalare

.
SOPRADERE
Lichid negru omogen care odata uscat lasa un film negru
putin lipicios
>40 % din greutate
950 kg/m3 ± 50
40 pana la 60 sec
+ 24°C
Mai putin de 1 ora

.

Bidon: 5 l si 30l
Depozitarea : produsul se poate depozita pana la 12 luni, se va asigura pastrarea la peste
0 °C si departe de razele solare.

Execuţie

.

SOPRADERE
Produsul trebuie amestecat bine pentru a obtine o omogenizare
corespunzatoare a elementelor componente. Asigurati-va ca uneltele cu care se face
aplicarea sa fie curate si fara substante ce pot impiedica procesul de aplicare.
Suprafata trebuie sa fie curata, fara rugina. Se va utiliza flacara daca este necesar sau
metode de indepartare mecanica. Aplicarea se realizeaza cu o pensula sau trafalet pe
suprafete curate, uscate, fara alte materiale non-adezive. Produsul trebuie sa fie uscat
inainte de aplicarea membranelor hidroizolante.
Consum aproximativ: 0.25 litri/m2 , depinzand de natura utilizarii si de tipul substratului; pe
substrat aspru si absorbant (de ex. beton, lemn)
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FISADTETEHNICA
14-065 RO
Curatarea uneltelor : solventi de curatare, solventi derivati din petrol (de ex : White Spirit,
Xilen)

Indicaţii particulare

.

Igienă, siguranţă şi protecţia mediului :











Inflamabil: pastrati la distanta de flacari si scantei in timpul utilizarii.
SOPRADERE contine xilen
Asigurati-va ca toate bidoanele, pline sau goale, continand substanta inflamabile
sunt pastrate la 10 m departe de sursa de aprindere.
In cazul folosirii unui pistol de pulverizare, asigurati-va ca nu exista materiale
incompatibile care pot crea scantei
Inchideti cutiile bine dupa fiecare folosire
Nu inhalati vaporii
Evitati contactul produsului cu ochii
Nu fumati in timpul folosirii produsului
Nu inghititi sau ingerati produs
Nu aruncati reziduurile in canalizare

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Fişa Tehnică de Securitate.
Trasabilitate:
Trasabilitatea produsului este asigurată mulţumită codului de fabricare prezent pe ambalaj.
Controlul calităţii:
SOPREMA acordă întotdeauna o importanţă primordială calităţii produselor
sale, iar din acest motiv, a implementat un sistem de management integrat
ISO 9001 , ISO 14001 şi OHSAS 18001:2007 .
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