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EEN NIEUWE GENERATIE ÉÉNLAAGSE 
SYNTHETISCHE MEMBRANEN

FLAG, sinds 1963 wereldwijd specialist in de 
productie van synthetische waterdichtingsmembranen 
voor platte daken, kunstwerken, zwembaden en 
hydraulische projecten. FLAG maakt sinds 2007 deel 
uit van de SOPREMA groep. Met meer dan 50 jaar 
expertise en technische knowhow, slaagt FLAG erin 
om hoogwaardige, zeer performante synthetische 
dakafdichtingsmembranen te produceren, waaronder de 
FLAGON TPO product range. Bij de productie wordt er 
gebruik gemaakt van een exclusief ontworpen productie 
systeem. Door de unieke formulatie van FLAGON TPO 
zijn de synthetische folies extra licht en zijn ze voor 
100% recycleerbaar op het einde van hun gebruiksduur. 
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TPO – WAT IS DAT?

De voor de productie van FLAGON TPO gebruikte 
grondstof is een halffabricaat dat wordt verkregen 
door synthetische polyolefine met verschillende 
toeslagstoffen te vermengen, deze worden via een 
specifiek productieprocédé tot een gesmolten massa 
gevormd en vervolgens omgevormd tot granulaten. 
Er worden geen weekmakers toegevoegd aan het 
product.

De thermoplastische polyolefinen (TPO) gebruikt 
in FLAGON TPO maken het membraan uitermate 
bestendig tegen veroudering en extreme 
weersinvloeden. Dit terwijl het membraan soepel en 
flexibel blijft voor een gemakkelijke en eenvoudige 
installatie. Daarnaast is er sprake van een uitstekende 
chemische en mechanische weerstand en een 
voortreffelijke lasbaarheid van de polyolefinen. Hierdoor 
wordt een homogene lasverbinding verkregen zonder 
gebruik te maken van vlam, tapes of kleefmiddelen.
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FLAGON TPO VOOR ALLE ONDERGRONDEN EN 
HELLINGEN

De éénlaagse FLAGON TPO waterdichtingsmembranen zijn 
aangepast aan alle ondergronden en hellingen. 

 + Mechanisch bevestigd, waarbij het membraan zichtbaar 
blijft.

 + Volledig gekleefd, en ook zichtbaar.

 + Los geplaatst onder ballast, zoals tegels op tegeldragers, 
daktuinen met Sopranature, grind en andere soorten 
ballast. 

De FLAGON EP/PV, FLAGON EP/PR en FLAGON EP/PR-F 
worden in ISO-9001-gecertificeerde fabrieken geprodu-
ceerd en beschikken over een BUtgb-certificaat (ATG 2850)

FLAGON TPO membranen zijn altijd wortel-en brandwerend 
waardoor ze kunnen ingezet worden in systemen die volgens 
de norm EN 13501 voldoen aan de classificatie B

ROOF
(t1).

LEVENSDUUR

FLAGON TPO membranen garanderen een lange levens-
duur. Membranen die 20 jaar geleden werden geïnstalleerd, 
hebben niets van hun aanvankelijke kenmerken verloren. 
Aan de hand van laboratoriumtesten (FLAG & Montell Po-
lyoléfines) kan een levensduur van meer dan 25 jaar worden 
verwacht. 

De British Board of Agrément (BBA) heeft voor de 
FLAGON TPO producten (type FLAGON EP/PR) een gelijk-
vormigheidsattest (certificaat nr 00/3750) afgeleverd waarin 
een levensduurverwachting van meer dan 25 jaar wordt ver-
meld;

DE VOORDELEN VAN FLAGON TPO

 + Dekmassa 25% lichter tov PVC

 + Hoge weerstand tegen veroudering (UV) en strenge 
weersomstandigheden

 + Voortreffelijke lasbaarheid van de membranen

 + Blijft soepel, ook bij lage temperaturen

 + Milieuvriendelijk en niet toxisch

 + Verenigbaar met de meeste thermische isolaties

 + Hoge mechanische weerstand

 + Aanpasbaar aan structurele bewegingen

 + Hoge statische en dynamische ponsweerstand

 + Wortelbestendig en bestand tegen aantasting door micro 
organismen

 + Verenigbaar met (verouderde) bitumen

 + Levensverwachting van > 25 jaar

 + Vlamvrij werken: mechanische bevestiging of gelijmd   
systeem. Overlappen gelast met warme lucht

 + Hoge milieutechnische kwaliteit (zuiver water rapport)

 + Verkrijgbaar in wit reflecterende uitvoering TPO ENERGY+

 + Technische goedkeuring ATG 2850
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PRESTATIES IN FUNCTIE VAN DE DIKTE

Vanaf de dikte van 1,2mm voldoen TPO membranen aan 
de regelgeving. Om betere mechanische eigenschappen 
en een hogere levensduur te bereiken stelt FLAG echter 
voor om te kiezen voor een dikker membraan. De tabel 
hieronder toont aan in welke mate de prestaties toene-
men in functie van de dikte van het membraan. Nb: Gezien 
FLAGON TPO membranen geen weekmakers bevatten, 
blijft de veroudering constant.

HET PRODUCTIEPROCES

Het exclusieve, door FLAG op punt gestelde pro-
ductiesysteem voor dit membraantype, voorziet 
rechtstreekse co-extrusie op beide zijden van de 
wapening. Dit staat garant voor een maatvast pro-
duct met een zeer dunne en zeer doeltreffende sig-
naleringslaag.

Het typische kenmerk van FLAGON TPO kunststof-
membranen is dan ook dat de wapening volledig 
in de bedekking is ingewerkt. FLAGON TPO mem-
branen zijn, afhankelijk van de toepassing, met een 
glasvlies of een polyesterweefsel gewapend. Alle 
membranen uit het FLAGON TPO gamma worden 
gerealiseerd door co-extrusie in tweekleurige versie 
(behalve FLAGON EP/PR ENERGY+). 
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VERBETERING VAN DE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VOLGENS DIKTE (BASIS 100 : 1,2 mm)

Treksterkte

250%

200%

150%

100%

50%

0%

Statische 
ponsweerstand

Dynamische 
ponsweerstand

Scheurweerstand Weerstand tegen 
veroudering

1.2 mm 1.2 mm

1,5 mm 2,0 mm



FLAGON TPO IN HARMONIE MET HET MILIEU

Dankzij de soepelheid van het materiaal en de 
verenigbaarheid met verschillende bouwmaterialen, 
blijft FLAGON TPO steeds in harmonie met de 
gebouwen en hun omgeving. Omdat het systeem 
wortelbestendig is en bestand tegen aantasting 
door micro-organismen is het perfect geschikt voor 
tuindaken.

Het gewicht van FLAGON TPO membranen ligt 
25% lager dan dat van de PVC membranen met 
eenzelfde dikte en voldoet dus gemakkelijk aan de 
eisen van milieuvriendelijke kwaliteit.

bitumen

FLAGON EP/PV

FLAGON EP/PR

FLAGON EP/PV-F

FLAGON EP/PR-F

DAK

*

* indien volledig gelijmd

PV = glasvlies gewapend 
PR = polyester gewapend

PV-F = glasvlies gewapend met polyester cachering 
PR-F = polyester gewapend met polyester cachering

Daken met zware 
schutlaag

Betegelde daken, toegan-
kelijk voor voetgangers

Daken toegankelijk 
voor voertuigen

Verkleving op 
bitumineuze ondergrond

Mechanische 
bevestiging

Mechanische bevestiging op 
niet verenigbare ondergrond

Volledige 
verkleving

Verticale 
oppervlakken

Ontoegankelijke 
begroeide tuindaken

bitumen
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Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België
Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA 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. 
SOPREMA 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.

SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële medewerkers te spreken? 
Contacteer onze klantendienst: +32 (0)14 23 07 07

U hebt een technische vraag over de toepassing van één van onze producten? 
Contacteer onze technische dienst: +32 (0)14 23 07 07 of stuur een e-mail naar 
roof-consulting@soprema.be

Alle informatie vindt u op www.soprema.be

Scan met de Ubleam 
app, beschikbaar op: 


