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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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Beschrijving De hemelwaterafvoeren DEPCO bestaan uit een soepele plakplaat uit 
elastomeerbitumen en een buisstut (harde buis) in aluminium 15/10.  De twee 
componenten worden verbonden volgens een gebrevetteerd felsprocedé.

Toepassing De hemelwaterafvoeren DEPCO worden toegepast op daken die waterdicht 
gemaakt werden door middel van elastomeerbitumen.

Eigenschappen DEPCO

Plakplaat

Afdichtingsfolie elastomeerbitumen

Wapening niet geweven polyester 180 g/m²

Gemiddelde dikte 3 mm

Afwerking bovenzijde wegbrandfilm

Afwerking onderzijde wegbrandfilm

Buisstut

Materiaal aluminium buis

Dikte 15/10 mm

Diameter* 90 à 120 mm

Hoogte* 500 mm
* Speciale hoogtes en afmetingen mogelijk op aanvraag

Verpakking en
opslag

Gewicht per hemelwaterafvoer: gemiddeld 1,5 kg.
Verpakking: dozen van 10 stuks.

DEPCO waterafvoeren moeten op een vlakke ondergrond gestockeerd 
worden, beschermd tegen slechte weersomstandigheden en sterke 
temperatuursschommelingen. Indien de aluminium buizen  blootgesteld worden 
aan slechte weersomstandigheden, kunnen ze witachtige corrosievlekken 
vertonen, die echter de werking niet schaden.
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Bijzondere
aanwijzingen

Er dient een evenwichtige verdeling te zijn van de waterafvoer over het dak 
naargelang de oppervlakte en volgens de regels beschreven in de Technische 
Voorlichting.

Kwaliteitscontrole
SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. 
Daarom wordt de norm EN ISO 9001:2000 certificering toegepast.

Verwerking Depco in de opening plaatsen na het aanbrengen van de 1ste waterdichtingslaag. 
De SBS plakplaat op de 1ste waterdichtingslaag lassen. Daarna de 2de 
waterdichtingslaag thermisch lassen en daarbij de plakplaat van Depco volledig 
bedekken.
De waterdichtingslaag enkele minuten laten afkoelen en daarna zorgvuldig de 
opening van de hemelwaterafvoer uitsnijden.

ISO 9001
FM 513487


