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ALSAN 770 TX
Onder de snel reagerende producten is het thixotrope 

afdichtingshars ALSAN 770 TX bestemd om detailaf-

dichtingen en aansluitingen snel en correct uit te 

voeren.

ALSAN 770 TX is een zeer flexibele afdichthars op basis van polymethylmetacrylaten 
(PMMA) voor alle toepassingen in aansluitingen en detailafdichtingen. Het hars kan met 
andere systeemproducten zoals bijvoorbeeld 870 RS vloeimortel bedekt worden. Een ver-
zegeling is niet nodig, maar is als kleureffect met ALSAN 970 F finish mogelijk. Verbruik: 
kan variëren naargelang de ondergrond. Als technisch afdichtmembraan ong. 2,5-3 kg/
m2, optionele deklaag 1-1,5 kg/m2.

Systeemtoebehoren:

• ALSAN 172 Primer / ALSAN 170 Primer / ALSAN 176  / ALSAN 173
Hoogreactieve, ongepigmenteerde harsformuleringen op basis van methylmetha-
crylaten.  
ALSAN 172:  Primer op asfaltondergronden.   
ALSAN 170:  Primer op absorberende ondergronden  
ALSAN 176: Primer en egalisatieplamuur samen voor absorberende 
 ondergronden
ALSAN 173:  TPO/FPO primer: primer voor kunststoffolie.

• ALSAN 074 plamuur 
ALSAN RS plamuur is een gevulde, flexibele plamuurpasta op basis van methyl-
methacrylaten voor het egaliseren van oneffenheden van de ondergrond of voor 
het nivelleren van vliesoverlappingen.

• ALSAN RS 235 vezelplamuur 
Deze vezelplamuur is een combinatie van ALSAN 770 TX en ALSAN RS plamuur. 
Er zijn echter al extra vezels bijgemengd, die homogeen in het mengsel verdeeld 
zijn. De vezelplamuur wordt dus voor speciale, gedeeltelijke afdichtingen gebruikt. 
Aanbrengen in één of twee lagen. Er moeten geen extra vliesstroken aangebracht 
worden.

• ALSAN 970 F finish 
ALSAN 970 F is een UV-gestabiliseerde, geflexibiliseerde en gepigmenteerde 
harsformulering op basis van methylmethacrylaten en kan als kleureffect gebruikt 
worden.

Hulpmateriaal voor het werken met ALSAN 770 TX

Om met vloeibare kunststoffen te werken, is het gepaste hulpmateriaal nodig – aller-
eerst propere mengemmers, maar ook passende afdekmaterialen en pluisvrije rollen en 
kwasten.
SOPREMA stelt u daarom alle hulpmateriaal ter beschikking dat u nodig heeft om met 
vloeibare kunststoffen te kunnen werken. 

U kunt alle hulpmateriaal terugvinden in onze lijst van ALSAN tools.

ALSAN KOMPAKT
Handbuch für FlüssigkunststoffeALSAN TOOL-LISTE
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Ondergrond Voorbehandeling Primer

Acrylglas Ontvetten met ALSAN reiniger.

Opschuren met bandschuurmachine of met de hand

Geen primer

Mineraalglas / glasmozaïek / glastegels Ontvetten met ALSAN reiniger ALSAN 175 glasprimer

Cementgebonden Schuren met diamantslijpschijf of kogelstralen ALSAN 170 

Kunstharsgebonden

(vb. EP, PMMA, PUR)

Schuren of stralen PMMA op PMMA geen probleem. Andere 

ondergronden op aanvraag.

Giet- of walsasfalt Schuren, stralen of frezen ALSAN 172

Gipsplaten Goed reinigen Op aanvraag1

Polymeerbitumenbanen (SBS) Reinigen met staalborstel of hogedrukreiniger Geen primer

Productbasis: SOPRALENE

Polymeerbitumenbanen (APP) bezand Reinigen met staalborstel of hogedrukreiniger ALSAN 1723

PUR voegkit / MS-polymeer voegkit Stofvrij reinigen zonder oplosmiddelen Geen primer

Kunststoffolies PVC / PVC-gietstukken Ontvetten met ALSAN reiniger en goed opschuren / opruwen Geen primer

Kunststoffolies TPO Ontvetten met ALSAN reiniger en goed opschuren / opruwen ALSAN 173 TPO/FPO primer1

Productbasis: FLAGON

EPDM Ontvetten met ALSAN reiniger en goed opschuren met zec schijf ALSAN 173 TPO/FPO primer1

Polyester Goed opschuren / opruwen Geen primer

PMMA Alt Zuiver reinigen Geen primer

Polyethyleen (PE) Goed opschuren / opruwen Op aanvraag1

Polypropyleen (PP) Goed opschuren / opruwen Op aanvraag1

Koper / Aluminium Ontvetten met ALSAN reiniger en goed opschuren met zec schijf Geen primer2

Verzinkt staal / zink Ontvetten met ALSAN reiniger Geen primer2

Roestvrij staal (V2a, V4a, enz.) Ontvetten met ALSAN reiniger en goed opschuren met zec schijf Geen primer2

Geanodiseerd aluminium Ontvetten met ALSAN reiniger.

Opschuren met bandschuurmachine of met de hand

Geen primer2

Hout: ruw / bewerkt / OSB persplaten / 

spaanplaten

opschuren met zec schijf ALSAN 170

Beton / mortel, kunststofgemodificeerd / 

cementmortel

Schuren met diamantslijpschijf of kogelstralen ALSAN 170

Lichtkoepels (polyester) Ontvetten met ALSAN reiniger en goed opschuren met zec schijf Geen primer

Olie- en vethoudende ondergrond Schuren met diamantslijpschijf of kogelstralen ALSAN EP 1013

Kritisch restvocht Schuren met diamantslijpschijf of kogelstralen ALSAN EP 101/1063

1 Beproeving van het hechtvermogen ter plaatse aanbevolen.
2 Bij hoge vereisten, smalle lijmflens of constante waterbelasting, ALSAN 174 metaalprimer gebruiken.
3 Bij deze producten gaat het niet om PMMA-producten; daarom zijn andere wachttijden tussen de lagen mogelijk. Verder moeten ze met kwartszand in verse toestand afgestrooid worden.
Algemene tips 
Voor de reiniging van de ondergronden moeten enkel ontvettende (niet terugvettende) reinigingsmiddelen gebruikt worden. Het restvocht van minerale ondergronden moet maximum 4 % bedragen. Cementhuid en andere 

losse delen moeten mechanisch verwijderd worden. Verflagen moeten in principe verwijderd worden.
Indien nodig kunt u ons ook een proefexemplaar (min. 30 x 50 cm) bezorgen, zodat we in het laboratorium voor u de optimale voorbehandeling van de ondergrond kunnen testen. 
Het slijpgereedschap moet verplicht van een afzuigkap/stofzuiger voorzien zijn.

Dit is een uittreksel uit de ondergrondtabel van ALSAN. U kunt de volledige ondergrondtabel opvragen voor meer details. 

 Voorbereiding van de ondergrond
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Tips voor de verwerking van ALSAN 770 TX
In principe zijn de grondbeginselen van de huidige normen 

van toepassing, waarin de laagdikte, aansluithoogten, aan-

sluitvlakken, vochtigheid, enz. geregeld zijn. 

Ondergrond
Het principe is dat het zonder voorbereiding van de ondergrond niet gaat! De te bedekken 
ondergrond moet voorbehandeld worden en naargelang de staat extra geprimerd worden. 
Gedetailleerde informatie vindt u in de ondergrondtabel op de vorige pagina.

Temperatuur en vochtigheid
De snel reagerende ALSAN RS producten kunnen tot een temperatuur van 0 °C (naarge-
lang de ondergrond ook tot -5 °C) aangebracht worden. Bij de vochtigheid van de onder-
grond mogen de volgende waarden niet overschreden worden: beton: 4 % (massa); hout: 
16 % (volume). Wanneer de afdichting op koude ondergronden aangebracht wordt, is het 
verder van belang dat het dauwpuntverschil van ≥ 3 °C gerespecteerd wordt.

Applicatie
Mengen: Bij de ALSAN RS producten gaat het om hoogreactieve tweecomponentenpro-
ducten op basis van polymethylmetacrylaten of PMMA. Bij de tweede component gaat het 
om poeder, die de reactie activeert en tegelijkertijd naargelang de dosering verantwoorde-
lijk is voor de reactietijden in functie van de temperatuur.
Bij het mengen moet er op gelet worden dat het poeder homogeen gemengd en goed 
verdeeld wordt. Bij de minimum dosering moet het bijmengen machinaal (accuboorma-
chine met mengpeddel) gebeuren. Bij hogere doseringen kan het poeder manueel met een 
roerspatel gemengd worden. Het aanmengen moet in zuivere emmers gebeuren. 

Altijd slechts zo veel aanmengen als in de tijd tot de reactie verbruikt kan worden, propere 
mengplaats inrichten, gereedschap schoon houden, persoonlijke bescherming (bril, hand-
schoenen) dragen en voor een goed geventileerde werkruimte zorgen.

Aanbrengen: Het aanbrengen gebeurt op de goed voorbereide ondergrond met een 
rol of kwast in één of twee lagen, die nat in nat aangebracht moeten worden.

Stap 1: Afplakken van de grenszones.
Stap 2: Indien nodig primer aanbrengen, ong. 500 g/m2.
Stap 3: Materiaal aanbrengen, ong. 1,5 kg/m2
Stap 4: Vlies aanbrengen en zonder blazen inwerken.
Stap 5: “Nat in nat” – aanbrengen van de volgende laag, ong. 1-1,3 kg/m2.

Opmerking: Een tweede, zogenaamde deklaag is niet verplicht. Deze 
laag kan echter omwille van het esthetisch effect optioneel aangebracht 
worden. De wachttijd tot het aanbrengen bedraagt ong. 15-20 min. naar-
gelang de temperatuur. Deze tweede laag kan nog een laag ALSAN 770 
TX zijn, ong. 1 kg/m2 of direct ALSAN 970 F finish als kleureffect, ong. 
0,5 kg/m2.

Mengen

Materiaal: vloeibare componenten, katalysator 
(wit poeder) en roerstaaf.

Benodigde hoeveelheid in propere emmer 
overhevelen.

Katalysator (volgens mengtabel, tempera-
tuur en verwerkingstijd) toevoegen terwijl u 
langzaam roert, en 2 min. mengen. (Kleine 
hoeveelheden kunnen ook met de hand 
gemengd worden.)

Vloeibaar materiaal in emmer vooraf grondig 
omroeren

Benodigd applicatiemateriaal
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Aansluitingen en opkanten
Vooraleer de afdichtwerkzaamheden te starten, de aansluitzones en opkanten reinigen. 
Losse leischilfers met een staalborstel verwijderen. Afplakken met kleefband uit PVC. De 
kleefband ook gebruiken voor het loskoppelen van voegen of moeilijke materiaalovergan-
gen.
De vlakken, indien nodig, volgens de ondergrondtabel voorbehandelen. Bitumenbanen 
moeten niet geprimerd worden (met uitzondering van bezande APP dakbanen). De primer 
met de rol of kwast aanbrengen. Verbruik naargelang ruwheid: ong. 500 g/m2.

Na een wachttijd van ong. 20 min. de inbedlaag aanbrengen. Vooral bij materiaalovergan-
gen, in hoeken of bij verticale vlakken voldoende materiaal aanbrengen (ong. 1,5 kg/m2).
Te veel materiaal wordt bij het inbedden automatisch naar buiten of naar boven gedrukt.

Het vooraf op maat gesneden vlies in de verse inbedlaag aanbrengen en onmiddellijk met 
de rol zonder blazen inwerken. Wanneer er bij het terugklappen van het vlies nog witte 
plekken zijn, werd er te weinig materiaal aangebracht.
Bij vliesoverlappingen moet er ook tussen de vliezen materiaal aangebracht worden. 

Aan binnen- en buitenhoeken moet er met extra vliesstroken gewerkt worden en moet er 
voldoende materiaal aangebracht worden. Deze stap kan eveneens nat in nat gebeuren; 
er ontstaan geen wachttijden tussen het aanbrengen van de verschillende lagen.  

Zonder wachttijd kan het vlies dan direct met een volgende laag bedekt worden.
Verbruik: ong. 1,0 tot 1,3 kg/m2.
Ook aan de randen langs de afgeplakte zones voldoende materiaal aanbrengen.

Na het aanbrengen de kleefband onmiddellijk verwijderen.
Indien de kleefband te laat verwijderd wordt en er al een reactie van het materiaal 
plaatsgevonden heeft, kan het materiaal aan de randen loskomen. Indien het materiaal al 
hard is, moet de kleefband eventueel met een cutter verwijderd worden. Niet alleen duur, 
maar ook gevaarlijk, omdat de verse afdichting beschadigd kan worden.

De minimum aansluitbreedte van vloeibare kunststoffen op onbuigzame of compacte 
ondergronden bedraagt 50 mm, op andere “afdichtsystemen” 100 mm. 
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Dubbel-T-profielen
Vooraleer de afdichtwerkzaamheden te starten, de aansluitzones reinigen en met kleef-
band uit PVC afplakken.
De vlakken indien nodig volgens de ondergrondtabel voorbehandelen. De primer met een 
kwast aanbrengen.
Op de afbeelding hiernaast: aanbrengen van ALSAN 174 metaalprimer.
Verbruik: ong. 150-300 g/m2.
De droogtijd kan naargelang de temperatuur 1 tot 4 uur bedragen.

Na de opgegeven wachttijd de inbedlaag aanbrengen.
Vooral bij materiaalovergangen, in hoeken of bij verticale vlakken voldoende materiaal 
aanbrengen (ong. 1,5 kg/m2).
Te veel materiaal wordt bij het inbedden automatisch naar buiten of naar boven gedrukt.

Het vlies in de verse inbedlaag aanbrengen.

Onmiddellijk met de rol zonder blazen inwerken.
Wanneer er bij het terugklappen van het vlies nog witte plekken zijn, werd er te weinig 
materiaal aangebracht.
Bij vliesoverlappingen moet er ook tussen de vliezen materiaal aangebracht worden. 

Zonder wachttijd kan het vlies dan direct met een volgende laag bedekt worden.
Verbruik: ong. 1,0 tot 1,3 kg/m2.
Ook aan de randen langs de afgeplakte zones voldoende materiaal aanbrengen.

Na het aanbrengen de kleefband onmiddellijk verwijderen.
Indien de kleefband te laat verwijderd wordt en er al een reactie van het materiaal 
plaatsgevonden heeft, kan het materiaal aan de randen loskomen. Indien het materiaal al 
hard is, moet de kleefband eventueel met een cutter verwijderd worden. Niet alleen duur, 
maar ook gevaarlijk, omdat de verse afdichting beschadigd kan worden.

De minimum aansluitbreedte van vloeibare kunststoffen op onbuigzame of compacte 
ondergronden bedraagt 50 mm, op andere “afdichtsystemen” 100 mm. 
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Menginstructies
De inhoud van de emmer grondig roeren, de katalysator toevoegen 
terwijl het roerwerk langzaam draait en gedurende 2 min. mengen; 
erop letten dat het materiaal op de bodem en aan de rand van de 
emmer mee wordt opgenomen. 

Reactietijden (bij 20 °C)
potlife   ca. 15 min.
regenvast  ca. 30 min.
begaanbaar / bewerkbaar ca. 1 uur
uitgehard  ca. 3 uur

Verbruik 
als technisch membraan ca. 2,50 kg/m²
als membraan + deklaag ca. 4,00 kg/m²

Reiniging van het materiaal
Als de werken beëindigd zijn of worden onderbroken, moet het 
materiaal grondig worden gereinigd binnen de uithardingstijd. De 
uitharding wordt niet verhinderd als de werktuigen enkel in de 
reiniger worden geplaatst. Gereinigde werktuigen kunnen pas na 
volledige verdamping van de reiniger weer worden gebruikt. 

Risicowaarschuwingen en veiligheidsadvies
Zie product-veiligheidsinformatiebladen
Het technische advies voor het gebruik van onze producten is 
gebaseerd op doorgedreven onderzoek en jarenlange ervaring en 
wordt gegeven naar eer en geweten. Doordat de meest uiteenlo-
pende vereisten aan het gebouw worden gesteld en in de meest 
uiteenlopende omstandigheden moet worden gewerkt, dient de 
verwerker echter zelf na te gaan of het product voor zijn specifieke 
toepassing geschikt is. 
Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang of de verbe-
tering van onze producten, zijn voorbehouden.

Eigenschappen 
ALSAN 770 (TX) hars is een zeer flexibele harsformulering op basis van 
methylmethacrylaten. 

Toepassingsgebied 
ALSAN 770 hars wordt samen met een vlieswapening gebruikt voor de 
afdichting van aansluitingen en werkings- en dilatatievoegen in alle si-
tuaties, bijv. op parkeerdaken, balkons, terrassen en gaanderijen evenals 
betonvoegen. 

Kleurtinten 
ALSAN 770 hars is standaard leverbaar: 
RAL  7032 - kiezelgrijs
RAL  7030 - steengrijs
 
Leveringsvorm 
Zomerinstelling
10,00 kg  ALSAN 770 Hars
0,20 kg  Katalysator (2 x 0,1 kg)
10,20 kg

25,00 kg  ALSAN 770 Hars
0,50 kg  Katalysator (5 x 0,1 kg)
25,50 kg

Winterinstelling
10,00 kg  ALSAN 770 Hars
0,40 kg  Katalysator (4 x 0,1 kg)
10,40 kg

25,00 kg   ALSAN 770 Hars
1,00 kg   Katalysator (10 x 0,1 kg)
26,00 kg 

Bewaring 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend ca. 6 maanden. 
De producten moeten in de schaduw gestockeerd worden, ook op de 
bouwplaats. 

Verwerkingsvoorwaarden 
De verwerking kan worden uitgevoerd in een temperatuurbereik tussen 
min. +3 °C en max. +35 °C. 

Katalysatordosering (op 10 kg) 
3 – 15 °C  0,4 kg
15 – 25 °C 0,2 kg
25 – 35 °C 0,1 kg 

Productfiche
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www.alsan.com
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