
Wij staan klaar om samen te werken.

Topkwaliteit liquide producten 
voor diverse toepassingen

Een zo compleet en complementair mogelijk aanbod in 
private label ROOFING-producten. Voor minder gaan we bij 
Deschacht niet. Enerzijds vindt u in het SUPER-gamma heel 
wat succesnummers in top- en onderlagen. Anderzijds bieden 
we, onder de naam SUPRA, alle nodige liquide producten voor 
een integrale dakafwerking. Van sneldrogende primer over 
bitumineuze koudlijm tot isolatielijm.

 Private label
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 Concurrentiële prijs
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SUPRA LIQUIDS - Ontdek ze hier
SUPRA Sneldrogende Primer 
(5 en 25 l)

  Sneldrogende bitumen primer voor het active-
ren en voorbereiden van ondergronden waarop 
bitumen dakproducten worden aangebracht.

  Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk 
van de ondergrond (die droog moet zijn) en de 
weersomstandigheden.

Gebruik
  Toepasbaar op vele ondergronden zoals 
beton, baksteen, metaal, bestaande bitumen 
dakbedekkingen enz.

  Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloei-
bare SUPRA-onderhoudsproducten.

SUPRA Bitumineuze Daklijm (25 kg)
Bitumen koudlijm met verhoogde hechting

  Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het 
kleven van bitumen dakbanen, extra verstevigd 
met elastische kunststofvezels.

  Egaliseert kleine oneffenheden in de onder-
grond.

Gebruik
  Voor het kleven van dakbanen aan bestaande 
bitumen dakbedekking, beton en metaal.

SUPRA Gevel Hydrofuge (5 en 25 l)
Transparante waterafstoter voor buiten-
muren

  Kleurloze, waterafstotende coating voor 
buitenmuren.

  Muurimpregnatie op basis van vochtwerende 
siloxaanharsen.

Gebruik
  Om poreuze materialen zoals bakstenen, beton 
e.d. waterafstotend te maken.

  Preventieve behandeling van constructies die 
aanhoudend te lijden hebben van de regen. 

  Niet geschikt voor de behandeling van 
natuursteen.

SUPRA Leienverf (20 l)
Matte verf voor daken 
op basis van acrylharsen
Gebruik

  Decoratieve, vochtwerende en ademende verf 
voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelce-
ment, bitumineuze dakbanen.

  Geschikt voor het verven van masten, afsluitin-
gen, betonnen of stenen muren.

SUPRA Stop Groene Aanslag (25 l)
Bestrijding van groene aanslag

  Gebruiksklare vloeistof voor de bestrijding van 
korstmossen, schimmels, algen en groene 
aanslag.

  Langdurig effect, voorkomt de schade veroor-
zaakt door groene aanslag.

  Beschadigt de ondergrond niet.

Gebruik
  Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, 
algen en zwammen op alle buitenoppervlakken 
zoals tegels, leien, gevels, vloeren, glas, hout, 
plastic, bitumineuze dakbanen met leislag, 
bitumen leien enz. 

SUPRA Leienverf Primer (5 l)
Waterige hechtlaag 
voor acrylcoatings en -verven.
Gebruik

  Aanbevolen als hechtprimer bij alle SUPRA 
acrylaatcoatings of -verven, zoals SUPRA 
Leienverf.

  Het gebruik van SUPRA Leienverf Primer is ver-
plicht bij poederige of poreuze ondergronden, 
of wanneer er risico is voor opstijgend vocht.

SUPRA PU-Isolatielijm (6,5 kg)
PU-lijm voor isolatiepanelen en membra-
nen 

  Elastisch blijvende, vochtuithardende mono-
component.

  Polyurethaanlijm met een licht schuimend 
vermogen en een grote hechtkracht. 

  Sterk hechtend vermogen voor een goede 
verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.

Gebruik
  Oneffenheden in de ondergrond mogen niet 
meer bedragen dan 5 mm. 

  Op diverse ondergronden zoals gepro� leerde 
staalplaten, bestaande bitumen dakbedek-
king, beton of hout. 

  Verkleven van bitumen dampremmende lagen 
en isolatieplaten.
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