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Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten 12 

Basisprincipes

Deadlines als gevolg van geëiste, kortst mogelijke uitvaltijd 
en vaste openingsdata geven de verwerker vandaag de dag 
slechts heel weinig tijd voor de uitvoering van zijn werk.

Vanwege de bouwgerelateerde wachttijden is het juist bij 
de termijnbouw belangrijk op een systeem terug te kunnen 
vallen, dat zorgt voor een veilige en snelle uitvoering van 
het werk en de voortgang van het bouwwerk niet vertraagt.

Dit betekent dat bijvoorbeeld het openbare verkeer na 
nachtelijke renovatiewerkzaamheden in de ochtend weer 
onbelemmerd mogelijk is, of dat complete constructies 
(inclusief de dekvloer) binnen 2-4 dagen kunnen worden 
voltooid of dat gedeeltelijke gebieden na enkele uren voor 
andere werkzaamheden kunnen worden vrijgegeven.

Dankzij intensief onderzoek op het gebied van cement- en 
betontechnologie kan Sopro Bauchemie GmbH putten uit 
uitgebreide knowhow. Op basis van de bevindingen die 
hier zijn opgedaan, is een assortiment ontwikkeld waarvan 
de producten worden gekenmerkt door snelle ontwikkeling 
van de sterkte en gebruiksklare en snelle bruikbaarheid.

Snelle producten, wanneer de tijd dringt 



434

Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten12.1

Snelle dekvloer-systemen

Systeemdekvloer Zwevende dekvloer Dekvloer op scheidingslaag Verwarmde dekvloer

Constructies met grote oppervlakken

Sopro 
Rapidur® B1 
Super  
snelcement

Sopro  
Rapidur® B3 
Super  
snelcement

Sopro 
Rapidur® B5 
Super  
snelcement

Sopro 
Rapidur® FE 
Nivelleer

Te betegelen 
na 12 uur 

Te betegelen na 
48 uur

Te betegelen 
na ca. 3 dagen

Te betegelen na 
ca. 24 uur

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C50-F6 D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C25-F5-A12
D

IN
E N 1381

3

Ge

test conform

CT-C45-F7

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C40-F6

Inzetgebieden met kleine oppervlakken

Sopro Rapidur® M1 
Supersnelcement

Sopro Rapidur® M5 
Supersnelcement

Sopro Rapidur® FE 
Nivelleer

Te betegelen na ca. 4 
uur

Te betegelen na ca. 
24 uur

Te betegelen na ca. 
24 uur

Toeslag reeds bijgemengd, de bouwplaatslogistiek wordt veel eenvou-
diger gemaakt.

D
IN

E N 1381
3

Ge
test conform

CT-C25-F5-A12

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C40-F6-A9

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C50-F7-A12

*   Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Rapidur® B1 turbo of Rapidur® B3
 : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).
** Mengverhouding 1 : 5 (25 kg Rapidur® B5 
 : 125 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620)

* * **

Door de vereiste lange droogtijden van een traditionele 
dekvloer, zijn krap gecalculeerde bouwtijden vaak niet aan 
te houden.

Traditionele cementdekvloeren hebben afhankelijk van hun 
laagsterkte ongeveer 4 – 10 weken droogtijd nodig, om de 
vereiste 2 CM-% restvochtigheid te bereiken.

Door het gebruik van speciaal afgestemde bindmiddel-
mengsels voor het vervaardigen van cementdekvloeren, kan 
het droogproces verkort worden.

De bindmiddelen Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur® 
B3 en Sopro Rapidur® B5 alsook het kant en klare droge  
mengsel Sopro Rapidur® FE maken de vervaardiging van een 
zeer snel af te werken cementdekvloer mogelijk. Deze bezit 
overigens alle eigenschappen van een normale cementdek-
vloer, en kan net zo ingezet worden.

Het betegelen van de dekvloer met keramiek is na ca. 12 uur 
(Sopro Rapidur® B1 turbo), ca. 24 uur (Sopro Rapidur® FE), 
ca. 48 uur (Sopro Rapidur® B3) of ca. 3 dagen (Sopro 
Rapidur® B5) na vervaardiging van de dekvloer mogelijk.

Snelle dekvloersystemen bestaan uit een groot aantal 
cementen en additieven. Er zijn voornamelijk twee syste-
men:

1. Snelst drogende bindmiddelen 
 bijv. Sopro Rapidur® B1 turbo/B3) 
 = Te betegelen na een paar uur

 (ca. 12 – 48 uur).

2. Sneldrogende bindmiddelen 
 bijv. Sopro Rapidur® B5)  
 = Te betegelen na een paar dagen
 (ca. 3 – 5 dagen)
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Snelle dekvloer-systemen

Cementdekvloer

Calciumsulfaat
dekvloer
(Anhydrietdekvloer)

Cementdekvloer met
Sopro Rapidur® B1 
turbo

Cementdekvloer met
Sopro Rapidur® B3

Te betegelen na 12 uur (27 dagen tijdwinst)

Te betegelen na 48 uur (26 dagen tijdwinst)

Opwarmen vanaf 7de dag

Te betegelen na 21 dagen    (+ 2–6 weken)

Opwarmen vanaf 21ste dag

Te betegelen na 28 dagen (+2–6 weken)

7de
dag

21ste 
dag

14de 
dag

28ste 
dag

1ste 
dag

Cementdekvloer met
Sopro Rapidur® B5

Te betegelen na 3 dagen (25 dagen tijdwinst)

Opwarmen* vanaf 3de dag

Cementdekvloer met
Sopro Rapidur® FE

Te betegelen na 6-12 uur(27,5 dagen) tijdwinst)

Opwarmen* na ca. 12 uur

snel gebruik van 
nieuw 
geïnstalleerde 
oppervlakken 
door andere 
werkzaamheden 
al mogelijk na 
uren

Opwarmen* na ca. 48 uur

Opwarmen* na ca. 24 uur

Tijdvergelijking van normaal uithardende dekvloeren:

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Bij de vervaardiging van een traditionele dekvloermortel 
wordt bij het mengen een zekere hoeveelheid aanmaakwa-
ter toegevoegd. Daarmee begint het „afbindingsproces“. 
De mortel wordt gemaakt tot een smeuïge, aardvochtige, 
verwerkbare consistentie. Door de toegave van een plas-
tificeerder als additief kan het gebruik van water al van te 
voren gereduceerd worden.

De hoeveelheid water in de verse dekvloermortel is echter 
ook na toegave van een plastificeerder hoger dan de  
hoeveelheid, die bij het eindeffect voor het afbindproces 
van het cement (hydratatie) nodig is. (overtollig water).
Het gevolg: lange droogtijden bij traditionele, normale 
cementdekvloeren.

Snel verhardende bindmiddelen voor dekvloeren zijn 
chemisch zo  uitgerust, dat het overtollige water door 
kristalvorming (ettringiet kristal) chemisch stevig mee-
gebonden wordt in het systeem en daarom binnen een 
paar uur afgewerkt kan worden.

De snelverhardende dekvloermortels bestaan naast 
verdere additieven uit een combinatie van zeer fijn gemalen 
cementen, waarvan het oppervlak vele malen groter is dan 
normale cementen. Dit heeft tot gevolg dat de bindmid-
delen snel reageren en afbinden alsook een   verhoogde 
hoeveelheid water voor de hydratatie van het cement 
verbruiken. Overtollig water wordt hoofdzakelijk gebonden 
door de additieven of verdampt binnen de eerste uren en 
dagen na installatie van de dekvloer.

*opwarmen conform norm: 3 dagen, 25°C, 4 dagen max. voorlooptemperatuur, einde
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Afdichten/leggen/voegen onder tijddruk met de eis dat de oppervlakken snel weer begaan-
baar zijn en gebruikt kunnen worden

Bij termijnbouwplaatsen in het saneringsgebied is naast een hoog kwalitatieve uitvoering van het werk, de hoogste wens 
van de aannemer dat de tijdelijke uitval van het gebruik van het bouwwerk (bedrijven, grootkeukens, restaurants, etc.) tot 
een zo kort mogelijke tijdsduur te begrenzen.

De door saneringswerkzaamheden resulterende tijden van stilstand en het daarmee verbonden omzetverlies moet natuurlijk 
vermeden worden. 
Vaak zijn saneringen van afwerkingen tijdens een weekeinde of tijdens de nacht uit te voeren – met de eis, dat de bedekking 
een paar uur na beëindiging van de uitvoering weer belast kan worden.

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Snel afbindende, 2 componenten, flexibele, cementgebonden dichtlaag voor het 
vervaardigen van waterondoorlaatbare, snel scheuroverbruggende afdichtingen 
Weeronafhankelijke doordroging door 2-componentensysteem. Zeer hoge flexibi-
liteit door zeer prestatie actieve polymeerdispersie. Zeer zuinig verbruik door hoge 
droge laagdikte. 

1-component, cementgebonden, 
turbo-snel verhardende, snel zwaar 
belastbare, flexibele vloeibedmortel.

• Vloeren binnen en buiten
• Verwerkingstijd: 30 – 45 minuten
• Te voegen/beloopbaar:  

na ca. 2 uur
• Volledig te belasten: na ca. 5 uur

Afdichten:

Verleggen:

Sopro VarioFlex® HF®

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro TurboDichtlaag 2-K

• Snel afbindend (ca. 2 uur per laag)
• Reeds na 6 uur 3 bar drukwaterdicht
• Reeds na 6 uur scheuroverbruggend
• Speciaal voor de koude jaargetijden 
• Verwerkingstijd: 30 – 40 minuten
• Binnen en buiten, wand en vloer
• Waterdampdoorlaatbaar, groot oppervlakprestatie
• Rol-, smeer-, strijk- en spuitbaar

Cementgebonden, zilvergrijze, snel 
verhardende dun-, middel- en vlo-
eibedmortel met hoge kristallijne 
watervorming.

• Vloeren binnen en buiten
• Verwerkingstijd:  

30 – 45 minuten
• Te voegen/beloopbaar:  

na ca. 3 uur

Sopro VarioFlex®  Silver

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Cementgebonden, snel verhardende, 
zwaar belastbare, trashoudende 
voegmortel voor bijzonder sterk 
belaste plekken. Hoge mechanische 
belastbaarheid en scheurvastheid 
door Sopro Mikrodur®-fijncement.

• Voegbreedte 3 – 30 mm
• Te belopen: na ca. 1,5 uur
• Volledig belastbaar: na ca. 6 uur

Voegen:

Sopro TitecVoeg® breed

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Sopro DF 10® 

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Cementgebonden, flexibele, snel 
verhardende en belastbare voeg-
mortel voor het met kleurglans en 
zonder kalksluier voegen van aller-
lei soorten keramiek en natuur-
steen.

• Voegbreedte 1 – 10 mm
• Te belopen: na ca. 2 uur
• Volledig belastbaar:  

na ca. 12 uur
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Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem I 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Vervaardiging van de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro Rapidur® B1 turbo, Sopro Rapidur® 
M1 
te betegelen na ca. 12 of  
4 uur

Op te warmen na ca. 24 uur

Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K 
Droogtijd: ca. 2 uur (per laag)

VarioFlex® HF® 
Te belopen na ca. 2 uur

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar na ca. 12 uur

Sopro TitecVoeg® breed 
volledig belastbaar na ca. 6 uur

= 1 – 2 dagen

Sopro  
Rapidur® M1

Sopro TitecVoeg® 
breed
(zwaar belaste plek-
ken)

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

Sopro  
Rapidur® B1 turbo 

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro TurboDichtlaag 2-K

Opmerking: Na 3 dagen 

permanent water drukbe-

stendig (zwembadbouw)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

VarioFlex® HF®

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C50-F6

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C50-F7-A12

* Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Rapidur® B1 turbo : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*
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Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem II 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Vervaardiging van  
de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K 
Droogtijd: ca. 2 uur (per laag)

Sopro VarioFlex® Silver,  
VarioFlex® HF®

Te belopen na ca. 3 uur

= 2 – 3 dagen

Sopro TitecVoeg® 
breed
(zwaar belaste  
plekken)

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro TurboDichtlaag2-K

Opmerking: Na 3 dagen 

permanent water drukbe-

stendig (zwembadbouw)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

VarioFlex® HF®

Sopro Rapidur® FE 
Nivelleer

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar na ca. 12 uur

Sopro TitecVoeg® breed
volledig belastbaar na ca. 6 uur

Sopro Rapidur® FE
te betegelen na ca.  
24 uur
Op te warmen na 
ca. 24 uur

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C25-F5-A12

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro VarioFlex®  
Silver 

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

Sopro VarioFlex®  
Silver 

Sopro’s No.1  
snel Flexlijm

Vervaardiging van de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro Rapidur® B3, 
te betegelen na  
ca. 48 uur
Op te warmen na 
48 uur

Sopro Turbo-
Dichtlaag 
2-K 
Droogtijd: 
ca. 2 uur 
(per laag)

Sopro VarioFlex® 

HF®, 
Sopro VarioFlex®   
Silver, 
Sopro’s No.1  
snel Flexlijm
Te belopen na  
ca. 2 – 3 uur

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

Sopro TitecVoeg® 

breed 
volledig belastbaar 
na ca. 6 uur

= 3– 4 dagen

Sopro Rapidur® B3

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 FTE S1

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem III 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Sopro TitecVoeg® 
breed
(Zwaar belaste  
plekken)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro TurboDichtlaag 2-K

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro VarioFlex® 

HF®  

Sopro FlexFuge plus
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C40-F6

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

* Mengverhouding 1 : 4 (25 kg Rapidur® B3 : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex
(normale plekken)

Sopro VarioFlex®  
Silver 

Sopro’s No.1  
snel Flexlijm

Vervaardiging van de dekvloer:

Afdichten:

Verleggen/lijmen:

Voegen:

Sopro Rapidur® B5, 
Sopro Rapidur® M5
Te betegelen na  
3 dagen of  
24 uur
op te warmen na  
ca. 3 dagen

Sopro Turbo-
Dichtlaag 
2-K 
Droogtijd: 
ca. 2 uur 
(per laag)

Sopro VarioFlex® 

HF®, 
Sopro VarioFlex®   
Silver, 
Sopro’s No.1  
snel Flexlijm
te belopen na  
ca. 2 – 3 uur

Sopro DF 10® 
DesignVoeg Flex 
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

Sopro TitecVoeg® 

breed 
volledig belastbaar 
na ca. 6 uur

= 6 – 7 dagen

Sopro Rapidur® B5 Sopro Rapidur® M5

D
IN

E N 1 2 0 0
4

Ge

test conform

C2 FTE S1

Afdichting, verlegging en voegen in een systeem

Systeem IV 
Snelbouw-Systeem

Productaanbevelingen

Sopro TitecVoeg® 
breed
(zwaar belastbare  
plekken)

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

Sopro TurboDichtlaag 2-K

D
IN EN 12 004

G
et

est conform

C2 EF

Sopro VarioFlex® 

HF®  

Sopro FlexVoeg 
plus 
volledig belastbaar 
na ca. 12  uur

D
IN EN 13 813

G
et

est c
onform

CT-C40-F6-A9

D
IN

E N 1381
3

Ge

test conform

CT-C45-F7

Sopro FlexVoeg plus

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

Wateropname

G
et

est 
conform

  

D
IN EN 1388

8
  WA

* Mengverhouding 1 : 5 (25 kg Rapidur® B5 : 25 kg Dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).

*

D
IN

E N 1200
4

Ge

test conform

C2 EF S1
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Voorbeeldspecificaties – Snelbouwsysteem

Bouwdeel: vloer

Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten12.2

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

010 Zwevende snelle cement dekvloer,         Systeem IV 
te betegelen na ca. 3 dagen:

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrip op 
opgaande componenten. De warmte-isolatie aanbrengen, de 
scheidingslaag aanbrengen. Productie van een vroeg te betege-
len, zwevende snelle cement dekvloer conform DIN 18 560 (op 
geluidsiolatie of warmte-isolatie met scheidingslaag) met een 
minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN EN 13 813 met snel-
le dekvloermortel van met kunststof gemodificeerd speciaal 
bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1: 
4 tot 1: 5 volgens volumedelen. Maak dekvloer voegen volgens 
een voegenplan. Verdicht de dekvloer en het oppervlak voor het 
plaatsen van tegels  in een dunbed even en glad  
afrijen. 
Dikte dekvloer _______ mm. 
Dekvloer te betegelen na ca. 3 dagen.

Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatiestrip (ERS 961) 
 Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.

m²

020 Toelage positie: 
Zwevende snelle cement dekvloer,          Systeem I 
te betegelen na ca. 12 uur:

Net als voorgaande positie, echter het maken van een zweven-
de snelle cementdekvloer met de  minimum kwaliteit CT-40-F6, 
te betegen na ca. 12 uur door gebruik van een dekvloermortel 
met de hoogste uithardingssnelheid van speciaal met kunststof 
gemodificeerd bindmiddel en dekzand 0/8 in een mengverhou-
ding van 1: 4 tot 1: 5 volgens echter het maken van een zwe-
vende snelle cementdekvloer met de  minimum kwaliteit 
CT-40-F6, te betegen na ca. 12 uur door gebruik van een dek-
vloermortel met de hoogste uithardingssnelheid van speciaal 
met kunststof gemodificeerd bindmiddel en dekzand 0/8 in 
een mengverhouding van 1: 4 tot 1: 5 volgens volumedelen.

Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatiestrip (ERS 961) 
 Sopro Rapidur® B1 turbo (760), Dekvloerzand 0/8.

m²
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Voorbeeldspecificaties – Snelbouwsysteem

Bouwdeel: vloer

Snelbouwsystemen voor de bouw met tijdslimieten 12.2

Pos. Hoeveel- 
heid

Een 
heid

Eenheids-
prijs

Totaal 
bedrag

030 dekvloer testen op restvochtgehalte (CM-Methode):

Voordat het verleggen van het afwerkingsmateriaal moet de rijp-
heid worden gemeten en geregistreerd met een CM-meting. De 
test wordt uitgevoerd met testmateriaal dat uit de volledige 
doorsnede van de dekvloer werd genomen. Voor elke ruimte 
moet ten minste één meting worden uitgevoerd, en dienover-
eenkomstig meer voor grotere kamers (> ca. 50 m²). De uitvoe-
ring en vastleggen van de CM-meting wordt uitgevoerd in over-
eenstemming met de specificaties van de snijpunt coördinatie 
uitgegeven door de federale vereniging voor oppervlakteverwar-
ming en oppervlaktekoeling e.V.

Restvochtgehalte van de cement dekvloer voor de verlegging 
van tegels: ≤ 2,0 CM-%.

St.

040 Verleggen van vloertegels in een dunbed:

Tegel fabrikant: _____________________ 
Tegel type: _____________________ 
Tegel formaat: _____________________ 
Tegel kleur: _____________________ 
Anti-slip: _____________________

Verleggen van vloertegels in een dunbed met hydraulisch snel 
verhardende, flexibele dunbedmortel C2 EF conform DIN EN 
12 004.

Tegels met hydraulisch snel verhardende, zeer vaste voegmortel 
voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888. 
Voegbreedte _____ mm, Kleur voeg ______. 
 
Materiaal: Sopro VarioFlex® HF® (VF HF 420)  
 Sopro TitecVoeg® breed (TFb) 
 Sopro VarioFlex® Silver (VF 419) 
 Sopro DF10® Designvoeg Flex (DF 10).
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050 Aansluitvoegen sluiten: 
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische,  
schimmelwerende kit vullen.

Voeg kleur ______ .

Materiaal: SoproDur® Voegendicht zwaar belastbaar (HF-D 817). 
 Sopro Sanitair Siliconen

De volgende technische informatiebladen moeten in acht 
worden genomen bij de verwerking van de producten:

– Sopro Dekvloer Randisolatiestrip (ERS 961)
– Sopro Rapidur® B1 turbo (760)
– Sopro Rapidur® B5 (767)
– Sopro VarioFlex® HF® (VF HF 420)
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb) 
– Sopro VarioFlex® Silver (VF 419)
– Sopro DF10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– SoproDur® Voegendicht zwaar belastbaar (HF-D 817)
– Sopro Sanitair Siliconen
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