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De Technima Group produceert en verkoopt onder de sterke merknaam Soppec
Construction een groot aanbod aan producten voor constructiewerkzaamheden en
openbare werken.
Voor het markeren, afbakenen en aanbrengen van signaleringen die essentieel zijn
voor hun werkzaamheden, biedt Soppec Construction een ruim aanbod aan spuit-,
fluorescerende en niet-fluorescerende verf.
Diverse aanvullende producten maken dit aanbod compleet om het werken aan
structurele constructies en de afwerking ervan te vergemakkelijken.
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QSE-GECERTIFICEERD MANAGEMENTSYSTEEM

VOORDELEN
De serie spuitbussen voor de bouw en openbare
werken is voorzien van twee veiligheidskappen.

Het QSE-geïntegreerde managementsysteem is
gebaseerd op de 3 certificeringen; ISO 9001 voor
kwaliteit, ISO 14001 voor het milieu en OHSAS
18001 voor gezondheid en veiligheid. Binnen deze
drie complementaire gebieden is de SOPPEC-benadering gebaseerd op risicoanalyse en preventie, continue prestatieverbetering, naleving van
de wettelijke vereisten en klanttevredenheid.
Sinds 2004 werd de drievoudige certificering om
de 3 jaar met succes verlengd.

• De gepatenteerde “TP” kap SOPPEC 1 is aan
de onderzijde van gerecycled kunststof voor de
ondersteboven gebruikte producten FLUO TP®,
PROMARKER®, S MARK, HYDRO TP, TEMPO.
• Een tweede kap 2 is specifiek voor IDEAL
SPRAY® (multidirectioneel gebruik).
• Alle aërosolen zijn geformuleerd volgens de
regels van onze drievoudige certificatie.

OPSLAG & BEHANDELING

• De producten kunnen zelfs bij zeer lage temperaturen worden gebruikt dankzij hogedrukbehuizingen en een specifiek drijfgas.

VERF & MARKEERACCESSOIRES

De spuitbussen dienen te worden bewaard bij
een temperatuur tussen 15 en 25°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 60%.

De verfmarkeerders van Soppec zijn leverbaar in een breed scala aan fluorescerende en
niet-fluorescerende kleuren die voldoen aan de
Franse norm NF P 98-332 waarin de kleurcodes
zijn vastgelegd voor markeringen en pikettering
voor de identificatie van ondergrondse leidingen.

De houdbaarheid onder de bovenstaande omstandigheden voorafgaande aan het gebruik: Markeerders op basis van oplosmiddel: 4 jaar Markeerders op waterbasis: 2 jaar
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
Niet in de nabijheid houden van mogelijke
ontstekingsbronnen, warmte en zonlicht.
Net als tijdens alle andere procedures met betrekking tot werkzaamheden en opslag, wordt in
het bijzonder aangeraden om NIET TE ROKEN.

De breed inzetbare verfmarkeerders van SOPPEC worden al meer dan 15 jaar als een maatstaf
gezien in de bouw- en openbare werken sector en werden als eerste uitgerust met een
gepatenteerde veiligheidskap een foutloze betrouwbaarheid te waarborgen voor de gebruiker.

VERPAKKING

Met zeven productlijnen kan SOPPEC voldoen aan de diversiteit aan markeertoepassingen in de
bouw- en openbare werkensector: voorlopig, tijdelijke, fluorescerende, niet-fluorescerende en
milieuvriendelijke markeringen (met een formule die meer dan 25% water bevat).

Al onze spuitbussen hebben een bruto volume
van 650 ml en een netto inhoud van 500 ml.
De producten zijn gestapeld op gesealde pallets
met 75 dozen van elk 12 spuitbussen.

MILIEU EN VEILIGHEID STAAN BIJ ONS VOOROP
• Onze producten zijn
vrij van CMR-stoffen
(kankerverwekkende,
mutagene en reprotoxische
stoffen) van de categorieën 1A,
1B & 2 bij een concentratie
boven de drempelwaarde van
0.1%
• De producten bevatten geen
Hexaan en Methanol, Tolueen
en Xyleen

• Vrij van zware metalen zoals
Lood (Pb), Cadmium (Cd) en
dergelijke
• Zonder gevarensymbolen
voor milieu Gevaar voor het
Milieu nr. 412: «Schadelijk
voor in het water levende
organismen, met langdurige
gevolgen».
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• Onze etiketten voldoen
aan de geldende Europese
verordening CE nr. 1272/2008
en de herzieningen daarvan.
(CLP-verordening –
Classificatie –Regelgeving
Etikettering – Verpakking (CE
nr. 1272/2008)
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FLUO
TP
12 MAANDEN

STERK FLUORESCERENDE MARKEERVERF
[12 maanden]
EIGENSCHAPPEN
FLUO TP is ontwikkeld om aan de hoogste eisen op het gebied van zichtbaarheid en de
markeertijd te voldoen. Dit wordt in de topografische sector met name toegepast voor
afbakening en pikettering, maar wordt eveneens gebruikt bij diverse werkzaamheden
aan de weg, grondverzet, pijpleidingen en constructies.
Dankzij de nieuwe formule met nog meer fluorescerende pigmenten, is TP de best
zichtbare en de sterkste fluorescende markeerverf op de markt.
Fluo TP is eenvoudig en veilig in gebruik en voorzien van de gepatenteerde Soppec “TP”
veiligheidskap.

• Toepasbaar op diverse ondergronden: beton, bitumen, gras, grind, zand, mineralen, hout
• Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Zeer voordelig in gebruik en heeft een goede dekkracht: 1 spuitbus is voldoende om een lijn van
80 m (2 cm breedte) te trekken met de Soppec markeerstok
• Lange markeertijd ook op vochtige ondergronden: tot 12 maanden (afhankelijk van de ondergrond,
de toepassingsomstandigheden en blootstelling aan UV-straling)
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

KENMERKEN

ROOD
141513

ORANJE
141516

GEEL
141517

GROEN
141518

BLAUW
141519

PAARS
141520

KERSENROOD
141525

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden
NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram

P6

P7

PRO
MARKER
12 MAANDEN

EIGENSCHAPPEN

NIET-FLUORESCERENDE MARKEERVERF
[12 maanden]
Promarker wordt naast fluorescerende markeringsverf voor diverse markeer/
signaleringsdoeleinden: wegen, signaleringborden, grondverzet, pijpleidingen,
constructies, elektrische installaties.
Dankzij een uitstekende dekkracht maskeert dit middel markeringen effectief.
De Pro Marker is eenvoudig en veilig in gebruik en voorzien van de gepatenteerde
Soppec “TP” kap.

• Uitstekende hechting op diverse ondergronden (zelfs vochtige): beton, bitumen, zand, hout, gras en
dergelijke
• Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Zeer goede dekkracht
• Markeertijd: langer dan 12 maanden (afhankelijk van de ondergrond en de
toepassingsomstandigheden), hoge weers- en UV-bestendigheid
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
• Leverbaar in een breed scala aan kleuren waaronder wit en bruin.

KENMERKEN

WIT
141500

GEEL
141502

ZWART
141503

ROOD
141504

GRIJS
141507

BRUIN
141509

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24).
VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden.
NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen.
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.
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S MARK
6 MAANDEN

EIGENSCHAPPEN

FLUORESCERENDE MARKEERVERF
[6 maanden]
S MARK fluo wordt gebruikt voor routinematige weg- en bodemmarkeringen in de
sectoren: wegwerkzaamheden, grondverzet, pijpleidingen, constructies, elektrische
installaties, identificeren van ondergrondse leidingen.
Voor het gebruik te vergemakkelijken is S MARK fluo nu voorzien van een “TP” kap in
dezelfde kleur als de verf.

• Toepasbaar op diverse ondergronden: beton, bitumen, gras, grind, zand, mineralen, hout
• Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Voordelig in gebruik en heeft een goede dekkracht: 1 spuitbus is voldoende om een lijn van 55 m
(breedte 2 cm) met de Soppec markeerstok duurzaam te dekken.
• Goede markeertijd ook op vochtige ondergronden: en fluo, tot 6 maanden afhankelijk van de
ondergrond, de toepassingsomstandigheden en blootstelling aan UV-straling
• De droogtijd van markering met S Mark non fluo kan langer zijn
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

KENMERKEN

WIT
141900

ROOD
141913

ORANJE
141916

GEEL
141917

GROEN
141918

BLAUW
141919

KERSENROOD
141925

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden
NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen

P10

P11

S MARK
NON FLUO
6 MAANDEN

EIGENSCHAPPEN

NIET-FLUORESCERENDE MARKEERVERF
[6 maanden]
S Mark non fluo wordt naast de S’Mark fluo gebruikt voor standaard markeer- en
afbakeningswerkzaamheden die geen hoge zichtbaarheid op afstand of een markeertijd
van meer dan zes maanden vereisen.
Het middel is ook geschikt voor het maskeren van zwarte markeringen.
Eveneens voorzien van een Soppec “TP” kap, voor eenvoudig en veilig gebruik.

• Toepasbaar op diverse ondergronden, zelfs vochtige: beton, zand, grind, asfalt op basis van
bitumen, hout, gras
• Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Markeertijd van ongeveer 6 maanden afhankelijk van de toepassingsomstandigheden en de
ondergrond
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C
• Naast de fluorescerende S Mark fluo kleuren leverbaar in 6 kleuren andere kleuren

KENMERKEN

BLAUW
141901

GEEL
141902

ZWART
141903

ROOD
141904

GROEN
141905

ORANJE
141906

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van lood en cadmium
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
Vóór gebruik: ondersteboven schudden
Na gebruik: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.

P12

P13

HYDRO
TP
6 MAANDEN

EIGENSCHAPPEN

FLUORESCERENDE MARKEERVERF
OP WATERBASIS [6 maanden]
Met nog meer respect voor mens en milieu, door een meer dan 25% water bevattende
formule, biedt HYDRO TP uitstekende prestaties voor markering en identificeren.
Het middel wordt voor de volgende toepassingen gebruikt: wegwerkzaamheden,
grondverzet, pijpleidingen, constructies, elektrische installaties.
HYDRO TP is voorzien van de gepatenteerde Soppec “TP” kap.

ROOD
142213

ORANJE
142216

BLAUW
142219

KERSENROOD
142225

• Hoge zichtbaarheid, ook op afstand dankzij de sterk fluorescerende formule
• Toepasbaars op talloze ondergronden zelfs op vochtige: beton, bitumen, zand, grind
• Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Lange markeertijd: minstens 6 maanden afhankelijk van de ondergrond, de
toepassingsomstandigheden en blootstelling aan UV-straling
• Gebruikstemperatuur: +5°C tot 40°C, vochtigheidsgraad < 85%
• Hydro TP presteert pas als de verf volledig is opgedroogd. Tot de verf volledig is opgedroogd blijft
deze gevoelig voor water (regen)

KENMERKEN
Samenstelling
Basis: speciale polymeren
Water: tussen 25 en 28% afhankelijk van de fluorescerende kleuren
Oplosmiddelen: mengsel zonder aromatische of gechloreerde oplosmiddelen
Drijfgas: Dimethylether
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden
NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen
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P15

TEMPO
TP
2 MAANDEN

FLUORESCERENDE TIJDELIJKE MARKEERVERF
[2 maanden]

EIGENSCHAPPEN

Tempo TP wordt gebruikt voor tijdelijk bodemmarkeringen (2 tot 8 weken).
Dankzij de verfformule die speciaal is ontwikkeld om het verdwijnen van de kleur te
vergemakkelijken, is dit middel bijzonder geschikt voor het markeren in stedelijke
gebieden (voorlopige markeringen) geclassificeerde of beschermde locaties.
Tempo TP is eenvoudig en veilig in gebruik en voorzien van de gepatenteerde Soppec
“TP” kap.

• Zeer goede hechting op ondergronden beton, bitumen, gras, hout, zand en dergelijke
• Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)
• Sterk fluorescerend, op afstand zichtbaar
• Markeertijd: maximaal 2 maanden
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Gebruikstemperatuur: -15 tot + 40°C
• Eenvoudig te verwijderen door mechanische actie (waterstraal, lagedrukreiniger, borstels en
dergelijke)

KENMERKEN

WIT
141600

ROOD
141613

ORANJE
141616

GEEL
141617

GROEN
141618

KERSENROOD
141625

BLAUW
141619

Samenstelling
Basis: complex mengsel op basis van minerale oliën en klei
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische
verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
VÓÓR GEBRUIK: goed ondersteboven schudden
NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staan twee pictogrammen

P16

P17

12 MAANDEN
EIGENSCHAPPEN

DE MULTIDIRECTIONELE FLUORESCERENDE MARKEERVERF
[12 maanden]
IDEAL SPRAY is bijzonder geschikt voor de markeer- afbakeningswerkzaamheden
in meerdere richtingen dankzij de multidirectionele 360° spuitmond: grondverzet,
markeren in riolen, mijnen en tunnels, op alle horizontale en verticale oppervlakken bij
afwerking.

WIT
141800

ROOD
141813

ORANJE
141816

GEEL
141817

GROEN
141818

BLAUW
141819

KERSENROOD
141825

• Uitstekende hechting op diverse ondergronden (zelfs vochtige): beton, bitumen, gras, hout en
dergelijke
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Hoge zichtbaarheid, ook op afstand dankzij de sterk fluorescerende formule
• Kap in dezelfde kleur als de verf
• Markeertijd: 12 maanden afhankelijk van de ondergrond en de toepassingsomstandigheden
• Gebruikstemperatuur: -15°C tot 40°C

KENMERKEN
Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en organische stoffen vrij van zware metalen
Oplosmiddelen: mengsel vrij van aromatische of gechloreerde verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
VÓÓR GEBRUIK: goed schudden
NIET DOORBLAZEN
Wijze van aanbrengen
• Niet doorblazen (multidirectioneel)
• Zowel rechtop als ondersteboven te gebruiken, aanbrengen op een afstand van minder dan 10cm
van het oppervlak voor een duidelijke en nauwkeurige markering.
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staat één enkel pictogram.

P18

P19

TEMPO
MARKER
1 MAAND

FLUORESCERENDE TIJDELIJKE MARKEERVERF OP KRIJTBASIS
[1 maand]

EIGENSCHAPPEN
Toepasbaar op de talloze ondergronden: beton, gras, hout, bitumen.
Met robuuste veiligheidskap (barst niet wanneer de spuitbus van 1,50 m naar beneden valt)

Deze wordt gebruikt voor kortstondige signalering en markering.
De speciale formule op krijtbasis maakt een snelle verdwijning van de kleur onder
invloed van UV-straling mogelijk. Het verdwijnen wordt versneld en volledig gemaakt
door mechanische actie (borstels, waterstraal, lagedrukreiniger en dergelijke).

• Sterk fluorescerend, op afstand zichtbaar
• Markeertijd: enkele dagen tot maximaal 1 maand
• Sneldrogend: ongeveer 10 min.
• Gebruikstemperatuur: -15 tot + 40°C
• Natuurlijk en volledig verdwijnen van de kleur door mechanische actie (waterstraal,
lagedrukreiniger, borstels en dergelijke)
KENMERKEN

ORANJE
141716

BLAUW
141719

KERSENROOD
141725

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: specifieke mineralen en organische stoffen om snelle afbraak door invloed van UVstraling mogelijk te maken
Oplosmiddelen: complex mengsel, vrij van gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Handmatig of met onze toepassingshulpmiddelen (markeerstok en pistoolgreep, zie pagina 22 en 24)
Vóór gebruik: ondersteboven schudden
Na gebruik: rechtop houden en doorblazen
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te raadplegen op www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling van verf tijdens het gebruik dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staan twee gevarenpictogrammen.

P20

P21

MARKEERSTOK MET ÉÉN WIEL
De nieuwe SOPPEC markeerstok met één wiel is het antwoord op de meest veeleisende verwachtingen van professionals op het gebied van bodemmarkering.

MARKEERACCESSOIRES

Om het werk van professionals te vergemakkelijken en houdingen te
vermijden die spier, pees en botaandoeningen kunnen veroorzaken,
heeft SOPPEC MARKEERACCESSOIRES ontwikkeld die compatibel zijn
met alle spuitbussen uit het Soppec Constructie assortiment.

EIGENSCHAPPEN
• De markeerstok met wiel is flexibel, licht en ergonomisch dankzij het gekozen materiaal en een
ontwerp dat op het comfort van de gebruiker is afgestemd.
• De markeerstok kan aan uw merk (afhankelijk van de hoeveelheid) worden aangepast.
• De markeerstok past zich aan alle maten spuitbussen aan. Het is het essentiële hulpmiddel voor
alle markeerwerkzaamheden.

1

Eerste fase:
Bereid de spuitbus
voor op het gebruik:
schudden en openen
of de kap verwijderen

REFERENTIENUMMER
441617

3

4

Plaats de bodem
van de spuitbus
tussen de groef
en de aanslag

Druk op de pijl om de
schuif naar voren te
bewegen en het de
spuitmond correct,
in contact met het
oranje gedeelte van
de verstuiver, te
plaatsen.

5

Trek aan de
trekker van de
verstuiver

P22

2

Druk op de pijl
om de schuif
naar achteren te
bewegen

6

Om de spuitbus
te verwijderen,
drukt u op de pijl
en beweegt u de
schuif weer naar
achteren

P23

MARKEERPISTOOL
De nieuwe kunststof SOPPEC pistoolgreep is licht en ontwikkeld voor professionele
bodemmarkering. Met het nieuwe ontwerp en de nieuwe materialen voldoet de pistoolgreep aan
de strengste eisen van de gebruikers.

EIGENSCHAPPEN
Kan worden gebruikt met
spuitbussen van diverse
afmetingen, kan worden
aangepast aan uw merk, het is
ook het essentiële hulpmiddel
voor sjabloonmarkering.

Om het aanbod aan verfspuitbussen compleet te maken, biedt SOPPEC een
reeks producten die essentieel zijn voor de bouwsector.
REFERENTIENUMMER
432447

1

2

Eerste fase:
Bereid de spuitbus
voor op het gebruik:
schudden en openen
of de kap verwijderen

4

Druk op de pijl om de schuif naar voren
te bewegen en het de spuitmond correct,
in contact met het oranje gedeelte van de
verstuiver, te plaatsen.

GERELATEERDE
PRODUCTEN VOOR DE
BOUW EN OPENBARE
WERKEN

Druk op de pijl om de schuif naar
achteren te bewegen

Op een bouwplaats, kan het nodig om signaleringsborden te maskeren, risicogebieden af te
bakenen, markeerwerkzaamheden voor te bereiden, asfalt te repareren of te onderhouden,
die allemaal het gebruik van door SOPPEC aangeboden producten vereisen.

3

MASKER’SIGN
PROTECT MARKEER SPRAY
PAK DETECTOR
SLAGLIJNMOLEN
SLAGLIJNPOEDER
AFZETLINT
MARKEERKRIJT
BITUMEN SPRAY
KOUD ASFALT

Plaats de bodem van
de spuitbus tussen de
groef en de aanslag

5

6

Trek aan de
trekker van de
verstuiver

Om de spuitbus
te verwijderen,
drukt u op de pijl
en beweegt u de
schuif weer naar
achteren
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MASKER SIGN’
TIJDELIJK MASKERINGSMIDDEL IN SPUITBUS

PROTECT MARKEER SPRAY
BESCHERMENDE VERNIS IN SPUITBUS

Met MASKER’SIGN kunt u tijdelijk en eenvoudig signaleringsborden en displaystands maskeren.
MASKER’SIGN® is een eenvoudige schone veilige oplossing die een alternatief biedt voor “plastic
zakken” zonder het risico van losraken.

PROTECT MARKEER SPRAY beschermt uw markeerkoord of spuitbus markeringen om ze langer
zichtbaar te houden.

REFERENTIENUMMER 142107
KLEUR GRIJS
500 ML NETTO

EIGENSCHAPPEN
• Waterafstotend,
weerbestendig product.
• Zeer goede dekkracht: tot
5m2 met een spuitbus.
• Snelle verwijdering van
gladde ondergronden met een
droge doek.
• Sneldrogend: 10 tot 15 min.
• Gebruikstemperatuur: -15°C
tot 40°C.
KENMERKEN
Samenstelling
Basis: natuurlijke en
synthetische was.

REFERENTIENUMMER 142000
KLEURLOZE VERF
500ML NETTO

Pigmenten: mineralen en
organische stoffen vrij van lood
en cadmium.
Oplosmiddelen: complex
mengsel, vrij van gechloreerde
oplosmiddelen en aromatische
verbindingen.
Drijfgas: specifiek mengsel van
isobutaan en propaan.
Wijze van aanbrengen
• Rechtop gebruiken: goed
schudden vóór gebruik
Na gebruik: ondersteboven
doorblazen
• Voer vooraf een test uit op
bepaalde kunststoffen en
geverfde oppervlakten.
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• Eén spuitbus kan tijdelijk
ongeveer 5 m2 maskeren.
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen
zijn gratis te raadplegen op
www.quick-fds.com.
Op de CLP-etikettering staan
twee pictogrammen

EIGENSCHAPPEN

KENMERKEN

• Beschermt de levensduur van
fluorescerende markeringen
dankzij de formule die bestand
is tegen ultraviolette straling
en mechanische belasting.
• Droogt kleurloos op
• Droogtijd: 5 tot 10 min.

Samenstelling
Basis: Acrylharsen en was.
Oplosmiddelen: complex
mengsel, vrij van gechloreerde
oplosmiddelen en aromatische
verbindingen.
Drijfgas: specifiek mengsel van
isobutaan en propaan.
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Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen
zijn gratis te raadplegen op
www.quick-fds.com.
Geen uitlopen of verneveling
van verf tijdens het gebruik
dankzij de gepatenteerde SOPPEC kap.
Op de CLP-etikettering staan
twee pictogrammen

PAK DETECTOR
TEER DETECTOR

SLAGLIJNMOLEN

PAK DETECTOR is een verf in spuitbus die de aanwezigheid van teer op verhardingsoppervlakken
aantoont door PAK-verbindingen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te detecteren.
Het onderhoud van het wegennetwerk vereist ingrepen op verhardingslagen. Sommige
teerhoudende asfaltlagen die in het verleden (de jaren tachtig en negentig) werden toegepast
bevatten componenten die nu verboden zijn omdat ondertussen bekend is dat ze mogelijk
gezondheidsproblemen, wanneer ze worden behandeld of aangeraakt, voor werknemers
veroorzaken.
Het is daarom noodzakelijk om de aanwezigheid hiervan tijdens de onderhoudswerkzaamheden
vast te stellen zijn om ze als afval te kunnen isoleren. Deze identificatie kan gebeuren door het
opsporen van de in het teer in hoge mate aanwezige PAK’s.

Alle bouwvakkers gebruiken slaglijnmolens, waarmee een markeerkoord op de vloer of muur wordt
gezet. SOPPEC biedt een compleet assortiment producten voor elk gebruik:
Elektriciens, Loodgieters, Timmerlieden, Stukadoors, Metselaars, Metaalbewerkers, Werkers in de
bouw, bij openbare werken, en betrokken bij Tuin- en Landschapsplanning

REFERENTIENUMMER
421502

REFERENTIENUMMER
421503

AMERICAN LINE ORANJE KUNSTSTOF AMERICAN LINE ALUMINIUM
REFERENTIENUMMER
04001504
WITTE VERF
500 ML NETTO

VERPAKKING
Aluminium: in kartonnen
suspensie
Kunststof: in bulk of in
kartonnen suspensie met 1
flacon poeder van 100 g

EIGENSCHAPPEN

KENMERKEN

De PAK DETECTOR is een witte
markeerverf die een specifiek
oplosmiddel bevat dat PAK’s
oplost, waardoor deze geel
opkleuren.
Met PAK DETECTOR kan de
aanwezigheid van PAK met een
concentratie van 100 ppm en
hoger worden geïdentificeerd.
Het is geen officiële meting,
maar slechts een indicatie van
de aanwezigheid van teer in het
asfalt.
Droogtijd: ongeveer 15 min.
Gebruikstemperatuur: -10°C tot
40°C

Samenstelling
Basis: acryl
Pigmenten: mineralen en
organisch
Oplosmiddelen: specifiek voor
het oplossen van PAK’s
Drijfgas: specifiek mengsel van
isobutaan en propaan
Wijze van aanbrengen
Ondersteboven gebruiken
Vóór gebruik: goed schudden
NA gebruik: rechtop houden en
doorblazen
Spuit een dunne laag op het te
behandelen oppervlak.
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Laten drogen. Indien er PAK’s
aanwezig zijn, kleurt het wit
gespoten oppervlak geel/bruin.
In geval van twijfel, kan een
UV-lamp worden gebruikt
die de aanwezigheid van
PAK’s accentueert door van
geelgroene kleur.
Hygiëne en veiligheid:
De veiligheidsinformatiebladen
zijn gratis te raadplegen op
www.quick-fds.com.
Op de CLP-etikettering staan
twee gevarenpictogrammen.

MARKEERKOORD
“AMERICAN LINE”
ALUMINIUM OF ABS ORANJE
Elektriciteit / Loodgieterij /
Tuin- en Landschapsplanning /
Metselwerk
• Oranje aluminium of ABSbehuizing
• Metalen slinger met vrijloop
slinger voor gemakkelijker
afrollen
• Aan de spoelas vastgeklonken
slinger voor extra stevigheid
• Koord: 30 meter gevlochten
katoen 1mm (standaard
kwaliteit maar zeer sterk:
breekkracht ongeveer 16 kg).
• Vulopening: aan de zijkant

SLAGLIJNPOEDER
REFERENTIENUMMER 421701
FLACON VAN 400 g BLAUW

REFERENTIENUMMER
421504

REFERENTIENUMMER REFERENTIENUMMER
421505
421515

HEXO LINE ORANJE

GEANT ORANJE 50M / 2,5MM

MARKEERKOORD “GEANT”
Metselwerk / Bouw en
openbare werken / Tuin- en
Landschapsplanning
• ABS-behuizing: goede grip
• Grote metalen slinger voor
gemakkelijker afrollen
• Aan de spoelas vastgeklonken
slinger voor extra stevigheid
• Koord: 50 m gevlochten katoen
2,5 mm (het koord absorbeert het
poeder en verspreid het perfect)
• Vulopening: aan de zijkant
• Lang koord voor bijvoorbeeld het
afbakenen van parkeervakken
MARKEERKOORD “HEXO LINE”
• ABS-behuizing: goede grip
• GROTE metalen slinger voor
gemakkelijker afrollen
• Aan de spoelas vastgeklonken
slinger voor extra stevigheid
• Koord: 30m gevlochten katoen1,5
mm (het koord absorbeert het

CORDO KLICKFIX GRIJS / GEEL

poeder en verspreid het perfect)
• Vulopening: aan de zijkant
MARKEERKOORD “PRATIC”
• Geel gevlochten
markeerkoord, diameter 1,5
mm lengte 100 m
• Op polypropyleen drager
gewikkeld
• Afneembare pistoolgreep om
het koord op een bakenstok te
bevestigen.
• Gemakkelijk weer op te rollen
dankzij het handvat aan de
onderzijde en de slinger
• Kan in de bodem worden
geplaatst bij Tuin- en
Landschapsplanning

EIGENSCHAPPEN
• HOGE KWALITEIT: uitstekende kleefkracht
• Ideaal voor buitengebruik: UV- en weerbestendig
VERPAKKING
400 g
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AFZETLINT

MARKEERKRIJT

Afzetlint voor het beveiligen van bouwplaatsen of het afbakenen van evenementen
(sportwedstrijden, wandelpaden).

Een ruim aanbod aan krijt om aan tal van markeerbehoeften te voldoen.
Hecht aan alle ondergronden: metaal, droog en vochtig hout, karton, tegels, asfalt,
kunststof.

STANDAARD
ROOD/WIT
REFERENTIENUMMER 451711C

STANDAARD
GEEL/ROOD
REFERENTIENUMMER 451701C

XL KWALITEIT
ROOD/WIT
REFERENTIENUMMER 451704

WIT
REFERENTIENUMMER
421100

BLAUW
GEEL
ROOD
REFERENTIENUMMER REFERENTIENUMMER REFERENTIENUMMER
421101
421102
421104

“STANDAARD”

“XL KWALITEIT”

EIGENSCHAPPEN

• Leverbaar in twee kleuren, rood/wit of geel/
rood
• Afmetingen: 100 m x 50 mm

• Robuuster dan het standaard lint
• Geschikt voor het afbakenen van gebieden
• Afmetingen: 500 m x 70 mm

• Weerbestendige markering
• Krijt op basis van was
• Hoge zichtbaarheid
• Felle kleuren
• Fluorescerende rood krijt speciaal ontwikkeld voor optische lasers
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ROOD
KRIJTHOUDER X3
REFERENTIENUMMER REFERENTIENUMMER
421113
42140

BITUMEN SPRAY

KOUD ASFALT

Bitumenoplossing in spuitbus die gebruikt kan worden als primerlaag voor hechting.
Het optimaliseert bitumineuze asfaltwerkzaamheden door het te behandelen oppervlak goed voor
te bereiden en de hechting ervan te verbeteren.
De eigenschappen van de spray maakt het gebruik van gereedschap, zoals een borstel of een
mes, overbodig.

ENROVIT® is een bitumenhoudend mengsel ontwikkeld voor snelle noodreparaties:
• Gaten/Kuilen
• Scheuren
• Onderhoud van stegen en tuinen, kleine reparaties.
Verpakking kan gemakkelijk worden opgeslagen, klaar voor gebruik van noodreparaties.
De verpakking garandeert een lange houdbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid.

ZWART
143003
600 ML NETTO

ROOD 143104

HERSTEL VAN BOVENLAGEN
Als primer ter voorbereiding voor
koud asfalt werkzaamheden voor het
verbeteren van de hechting aan het
te behandelen oppervlak

VERVANGEN VAN GIETIJZEREN
PUTDEKSELS
Sneldrogend voor een snelle en
effectieve afwerking wanneer putdeksels
moeten worden vervangen.

EIGENSCHAPPEN
• Kneedbaar en
waterdoorlatend
• Korrelgrootte: (0/4, 0/6, 0/10)
KENMERKEN

EIGENSCHAPPEN
• Gemakkelijk toepasbaar
• Kleeft en droogt snel
• Kan zelfs worden toegepast op kleine en/of
moeilijk bereikbare plekken
SAMENSTELLING
Bitumen. Mengsel van alifatische en
aromatische koolwaterstoffen
Drijfgas: specifiek mengsel van isobutaan en
propaan
WIJZE VAN AANBRENGEN
Bij voorkeur aanbrengen op schone, droge en
vetvrije ondergronden

HYGIËNE EN VEILIGHEID:
De veiligheidsinformatiebladen zijn gratis te
raadplegen op www.quick-fds.com
Contact met de ogen vermijden (onmiddellijk
spoelen met water).
WIJZE VAN AANBRENGEN
Ondersteboven houden, aanbrengen op 25 cm
afstand van het oppervlak
• VÓÓR GEBRUIK: De spuitbus goed
ondersteboven schudden om de verf goed te
mengen (het kogeltje dient duidelijk hoorbaar te
zijn)
• NA GEBRUIK: rechtop houden en doorblazen

P32

OPSLAG
Verpakt in emmers van 25 kg.
op pallet met 40 emmers, 1000
kg in totaal. Vorstvrij bewaren
en goed sluiten na gebruik.
SAMENSTELLING
Koud asfalt, zwarte of rode
korrel, kneedbaar en droog of
semi-vochtig.
Granulaat en zand in
overeenstemming met de
specificaties van de norm XP P
18-540.
Deeltjesgrootte van de
stapelvezels:

ZWART 143103

• ENROVIT® zwart (0/4, 0/6,
0/10)
• ENROVIT® rood (2/6 of 0/10)
Dichtheid: 2% in vacuüm (voor
waterdoorlatend): 15 tot 20%..

Verbruik: 60 tot 80 kg/m2 voor
een laag van 3 tot 5 cm dik.
Gebruik voor een betere hechting
l’AÉROBITUME als hechtprimer
(zie pagina 32).

WIJZE VAN AANBRENGEN
1) Leg het asfalt na het
prepareren van de ondergrond
op een dikte van 3 tot 5 cm (60
tot 80 kg/m2).
Verdichten met behulp
van een wals. Kan (zonder
oplosmiddelen) na 3 weken
weer worden schoongeveegd.
2) Verwijder vuil, veeg en
creëer een schoon vierkant
(verwijder ook gruis, modder
en dergelijke) Leg de mix erin,
voldoende om uit te spreiden
tot één centimeter boven het
afgewerkte niveau.
Verdichten met behulp van een
wals of handmatig met een
asfaltstamper.

HYGIËNE EN VEILIGHEID
De veiligheidsinformatiebladen
zijn gratis te raadplegen op
www.quick-fds.com.
Contact met de ogen vermijden
(onmiddellijk spoelen met
water).
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WIJZE VAN AANBRENGEN
Eerst reinigen met een
universeel neutraal
reinigingsmiddel

GEBRUIKELIJKE TOEPASSINGEN
PRESTATIES PRODUCTEN

ZICHTBAARHEID OP
AFSTAND

VINDEN VAN
ONDERGRONDSE
LEIDINGEN

TOPOGRAFIE
(PIKETTERING EN
AFBAKENING VAN
TERREINEN)

ONDERHOUD,
INFRASTRUCTUUR,
SCHEUREN
REPAREREN

ONDERHOUD
VAN WEGEN EN
SNELWEGEN

ONDERHOUD
BESCHERMDE
GEBIEDEN

LANDSCHAPSPLANNING

WERKZAAMHEDEN
IN TUNNELS,
MIJNEN EN
RIOLERINGEN
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GEBRUIKSTEMPERATUUR

-15°/40°C

-15°/40°C

-15°/40°C

-15°/40°C

5°/35°C

5°/35°C

5°/35°C

GEBRUIK OP VOCHTIGE
ONDERGRONDEN

AANBEVOLEN PRODUCTEN

• FTP
• Smark
• Promarker
• Hydro TP

• FTP
• Hydro TP

AANVULLENDE
PRODUCTEN

Markeerstok met wiel, markeerkoord en slaglijnpoeder, afzetlint, bitumen spray, koud asfalt, markeermiddelen ter
afscherming.

• FTP
• Smark
• Hydro TP

• FTP
• Smark
• Promarker

• Tempo TP

• Tempo TP
• Tempo Marker

• Ideal spray
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