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Met chemie oplossingen aanbieden voor specifieke problemen in de bouw
en dit van het waterdicht maken van ondergrondse constructies tot het
herstellen van beton op een dak van een appartementsblok.
EUCOCHEM helpt en adviseert u van A tot Z bij het verloop van uw project
en biedt u de juiste oplossingen, systemen en producten aan.

WAT IS BOUWCHEMIE
& WAAR TE GEBRUIKEN
Bouwchemische producten zijn vloeistoffen, poeders, pasta’s of harsen en dergelijke meer die we gebruiken op
bouwwerven. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Eucochem streeft naar geavanceerde oplossingen en systemen
die kunnen voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de belanghebbenden in de bouw. Van bouwheer,
architect, ingenieur, interieur- en omgevingsontwerper, algemene aannemer, uitvoerder, sub contractant tot dealer, wij
bieden u oplossingen, systemen en producten aan die worden gebruikt in de meeste bouwtoepassingen.










Wegeninfrastructuur & kunstwerken
Wolkenkrabbers & appartementsbouw
Watertorens, waterzuiveringsinstallaties & rioleringsnetwerken
Sportinfrastructuur & stadions
Industriële gebouwen & fabrieken











Commerciële gebouwen & omgevingen
Havens & offshore windmolenparken
Renovatie & consolidatie van betonconstructies
Tunnelindustrie
En zoveel meer

Door kunstharsen verantwoord te gebruiken kunnen we duurzaam bouwen.

DUURZAAM BOUWEN

We kunnen de levensduur van onze structuren verlengen of we kunnen sneller en
beter gaan renoveren in plaats van structuren volledig af te breken en deze opnieuw
te moeten herbouwen. Een duurzame benadering van het volledige project komt
tegemoet aan de behoeften van de huidige en alle toekomstige generaties.

OPLOSSINGEN & SYSTEMEN

Bouwchemie is meer dan enkel producten verkopen. De oplossing is meestal een combinatie van
verschillende producten en technieken die zeer goed moeten afgesteld zijn op elkaar.
In de meeste gevallen zal men een project van A tot Z analyseren en bestuderen alvorens er een gepaste
aanbeveling kan overgemaakt worden. Hier enkele zaken waar wij als professional rekening mee houden alvorens
een keuze te maken welke oplossingen, welke systemen en welke producten we u zullen aanbieden:


















Voorafgaande analyses van de ondergrond
Indien nodig grondige analyse van de volledige constructie, de omgeving en de historiek van het gebouw of de site.
Wat is de meest geschikte voorbereiding van de ondergrond?
Wat is de correcte keuze van het juiste systeem en of product?
Wenst u eerder een industriële of meer decoratieve afwerking?
Chemische- en mechanische belasting.
Verwachte graad van afwerking en levensduur.
Correcte reiniging van het oppervlak met een onderhoudsplan op te stellen voor korte en/of lange termijn.
En zoveel meer.
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EUCOPRIM EP M

EPOXYPRIMER VOOR TROFFELMORTELS
2 Componenten epoxyprimer voor epoxy troffelmortels, harsmortels en voor industriële harsmortelvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
en garages



Uitstekende hechting op droge ondergronden



Beloopbaar na 12uur



Werkplaatsen en magazijnen



Goede strijkkwaliteit



Opslagruimtes voor gevaarlijke goederen



Licht thixotroop



Industrieel te overlagen vloeroppervlakken



Vochtongevoelige verharding



enz...



Siliconenvrij

VERBRUIK

350 g/m² à 500 g/m²

VERPAKKING

2.6 kg set

EUCOREP EP

EPOXYGEBASEERDE PLINT- EN REPARATIEMORTEL
EUCOREP EP is een epoxy gebaseerde, snel uithardende plint en reparatiemortel. Het is een gemakkelijk te modelleren troffelmortel voor snelle en zeer duurzame herstellingen.
Bijzonder geschikt voor naadloze plinten en het uitvlakken van niveauverschillen. Na 6 uur (bij 20°C) is een herstelling reeds belastbaar.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Herstellingen (verticaal en horizontaal)



Eenvoudig verwerkbaar

Uitvlakken van niveauverschillen.



Geurvrij



Rechte en holle kunstharsplinten.



Stofvrij



Geur en stofvrij









Vloeistofdicht (na polieren en een minimum
dikte van 10mm)

Vloeistofdicht
(na polieren en een laagdikte van 10 mm)



Snelle uitharding



Snelle verharding



Horizontale en verticale applicaties



Horizontale applicaties



Binnen en buiten toepasbaar



Verticale toepassingen (dunne laag)





Hoge druk en slijtweerstand



VERBRUIK

2 kg/m²/mm laagdikte of 2 kg/dm³

VERPAKKING
EUCOREP EP

Comp A

Comp B

Set 5 kg (min. 120 sets)

4,82 kg

0,18 kg

Hoge drukweerstand

Set 10 kg

9,64 kg

0,36 kg

Hoge slijtweerstand

Set 25 kg (min. 24 sets)

24,1 kg

0,9 kg

EUCOREP EP FLOOR

EPOXYGEBASEERDE VLOER REPARATIEMORTEL
ECOREP EP FLOOR is een dampdoorlatende, mechanisch belastbare troffelmortel. Gebruikt als egalisatie en reparatiemortel voor andere afwerklagen in epoxy, polyurethaan en
piolyaspartic. Is geschikt voor hellingen en kan gepolierd worden.
TOEPASSINGSGEBIED


8

VOORDELEN & KENMERKEN

Batterijzalen, chemische industrie, elektrische
centrales, elektronische industrie, garage,
werkplaats, magazijn, harsmortelvloeren, industrie licht verkeer, opslag gevaarlijke goederen,
openbare en particuliere gebouwen, stookplaats,
etc...

HERSTELLEN

HARSMORTEL



Hoge mechanische weerstand



Kan gepolierd worden



Dampdoorlatend



Beloopbaar na 12 uur



Goede strijkkwaliteit



Siliconenvrij



Hoge chemische weerstand



Geurloos

VERBRUIK

2 kg/m²/mm laagdikte of 2 kg/dm³

VERPAKKING
EUCOREP EP
FLOOR

Comp A

Comp B

Comp C

Set 28 kg

2,2 kg

0,88 kg

24,92 kg
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EUCOREP EP PASTE

EPOXYGEBASEERDE PLINT- EN REPARATIEPASTA
EUCOREP EP PASTE solventvrije, tweecomponenten epoxyharspasta bedoeld voor het opvullen van alle oppervlaktedefecten in betonnen oppervlakken, het vullen van passieve voegen
en scheuren, het uithollen van hoeken, het vastlijmen van profielen en dergelijke meer...Complementaire ondergronden zoals correct voorbereide homogene ruwe betonvloeren, verven
en harsen uit epoxy en polyurethaan, vloeren, ongepolierde beton, goed hechtende oppervlakken.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Horizontaal:



Eenvoudig verwerkbaar.



Uitstekende hechting.



Tthixotroop product.



Gemakkelijke mengverhouding.



Solventvrij





Opvullen van gestabiliseerde scheuren.
Opvullen van kleine oppervlaktedefecten en
kleine gaatjes.

VERBRUIK

1.2 kg/m²/mm of 1.2 gr/cm³

VERPAKKING



Plamuren.



Maken van kleine holplinten.

EUCOREP EP PASTE



Uitvlakken van kleine niveauverschillen

Set 6 kg



Profielen verlijmen.



Etc...

Comp A

Comp B

4 kg

2 kg

Verticaal:


Opvullen van poriën in betonnen oppervlakken



Opvullen van kleine holtes en voegen.



etc...

EUCOREP EP THIX

EPOXYGEBASEERDE, ZEER THIXOTROPE COMPOUND
EUCOREP EP THIX is een epoxygebaseerde, kneedbare compound met eenvoudige mengverhouding en kan zelfs onder water toegepast worden De compound hecht op verschillende
ondergronden zoals hout, steen, beton, metaal... Na uitharding is EUCOREP EP THIX bewerkbaar (bvb bijschuren) en overschilderbaar.
TOEPASSINGSGEBIED




HERSTELLEN, OPVULLEN, LIJMEN, AFDICHTEN, MODELEREN... ZELFS ONDER WATER TOEPASBAAR.
Algemene bouw, wegenbouw, loodgieterij, dakwerken,
elektriciteits- en nutsbedrijven, havenbedrijven, off-shore,
maritieme toepassingen, duikersbedrijven, zwembadbouwers, tegelbedrijven, houtrenovatie...

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Onder water toepasbaar



Hoge kleefkracht



Eenvoudige mengverhouding met kleurcontrole



Hard



1,5 kg/dm³

VERPAKKING

Na uitharding bewerkbaar (bvb bijschuren) en
overschilderbaar.



Beperkte laagdikte mogelijk



Vloeistofdicht

EUCOREP EP THIX

Comp A

Comp B

Set 5 kg

2,5 kg

2,5 kg

TUB’O FIX

HERSTEL VAN DE ONDERGROND TWEECOMPONENT EPOXY
EUCOCOL EP INJECT is een laag visceus epoxy hars voor structureel herstel van barsten en scheuren, haarscheurtjes in droog en nat beton. Het hars kan ook gebruikt worden als lijm,
verankeringen, opgieten in zeer dunne laagdiktes, etc...
TOEPASSINGSGEBIED


Dankzij zijn goede vloei, bezit Tub’O Fix een perfect vermogentot impregnatie en opvulling van holtes. De formuleringop basis van puur epoxyhars verzekert zijn uitstekende
hechtenlijmeigenschappen. Bovendien wordt Tub’O Fix hard
doorpolymerisatie en dit zonder krimp. Tub’O Fix scheurt
niet,is bestand tegen verwering en blijft perfect waterdicht.
Demanier van aanbrengen met de tube maken het verwerken gemakkelijk,efficiënt en er is geen verlies van product.



Behandeling van passieve scheuren



Opvulling van gezaagde krimpvoegen



Kleine herstellingen



Afdichten en verlijmen
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VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Gemakkelijk aan te brengen en een propere
Verschilt naargelang de breedte en de
afwerking dankzij de tube met statische menger. diepte van de scheur.
Krimpvrij.
VERPAKKING

Tubes van 265 ml

HARSMORTEL

HERSTELLEN
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RAPIDOX

SNELLE EPOXYPLAMUUR
Supersnel doorhardende oplosmiddelvrije 2-componenten epoxy plamuur.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije
2-componenten epoxy plamuur, voor het uitvlakken en/of repareren van kleine beschadigingen
e.d, snelle reparaties en renovaties en vullend
verlijmen van onderdelen.Een set bestaat uit
component A en component B.



Oplosmiddelvrij



Krimpvrij



VERBRUIK

1,3 g/cm³

Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse
chemicaliën



Mengbaar 1 : 1

VERPAKKING



Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen



Schuurbaar na 30 minuten

Comp. A: koker 150 ml
Comp. B: koker 150 ml



Uitstekende hechting op diverse ondergronden



Goed overschilderbaar na ca. 30 min

EUCOREP ASPARTIC PASTE
POLYASPARTIC GEBASEERDE PLINT- EN REPARATIEPASTA

EUCOREP ASPARTIC PASTE is een solventvrije, tweecomponenten polyaspartic harspasta bedoeld voor het opvullen van alle oppervlaktedefecten in betonnen oppervlakken, het vullen
van passieve voegen en scheuren, het uithollen van hoeken, het vastlijmen van profielen en dergelijke meer... Complementaire ondergronden zoals correct voorbereide homogene ruwe
betonvloeren, verven en harsen uit epoxy en polyurethaan, vloeren, ongepolierde beton, goed hechtende oppervlakken.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Horizontaal:



Eenvoudig verwerkbaar.



Snelle uitharding



Super lage VOC & geurloos



Uitstekende hechting.





Opvullen van gestabiliseerde scheuren.
Opvullen van kleine oppervlaktedefecten en
kleine gaatjes.



Plamuren.



Tthixotroop product.



Maken van kleine holplinten.



Gemakkelijke mengverhouding.



Uitvlakken van kleine niveauverschillen



Solventvrij

VERBRUIK

1.6 kg/m²/mm of 1.6 gr/cm³

VERPAKKING

Profielen verlijmen. Etc.
Verticaal:




Opvullen van poriën in betonnen oppervlakken



Opvullen van kleine holtes en voegen. Etc.

EUCOREP ASPARTIC PASTE

Comp A

Comp B

Set 6 kg

5,2 kg

0,8 kg

EPISOL® EM

EPOXY TROFFELMORTEL VOOR HOGE MECHANISCHE BELASTING
EPISOL EM is een dampdoorlatende, hoog mechanisch belastbare troffelmortel.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

EPISOL EM is geschikt voor binnen en buitentoepassing.
Toepassing in magazijnen, werkplaatsen, garages, zware mechanische industrie.
Geschikt voor hellingen.



Hoge mechanische weerstand



Binnen en buiten toepasbaar



Dampdoorlatend



Antislip



Beloopbaar na 12uur



Goede strijkkwaliteit



Vochtongevoelige verharding



Hoge chemische weerstand

VERBRUIK

2 kg/m² per mm laagdikte

VERPAKKING
EPISOL® EM

Comp A

Comp B

Comp C

Set 24 kg

1,88 kg

0,72 kg

21,4 kg

EPISOL® GM

EPOXY TROFFELMORTEL VOOR HOGE MECHANISCHE EN CHEMISCHE BELASTING
EPISOL GM is een vloeistofdichte, hoog mechanisch belastbare troffelmortel voor binnen toepassingen en voor kleine reparaties buiten en in natte ruimtes.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

EPISOL GM is een vloeistofdichte, hoog
mechanisch belastbare troffelmortel voor binnen
toepassingen en voor kleine reparaties buiten en
in natte ruimtes.

HERSTELLEN

HARSMORTEL





Eenvoudige verwerking

VERBRUIK

2 kg/m² per mm laagdikte

Hoge weerstand tegen zware dynamische
belasting



Hoge slijtweerstand



Vloeistofdicht



Licht antislip oppervlak



Hoge chemische weerstand

VERPAKKING
EPISOL® GM

Comp A

Comp B

Comp C

Set 15 kg

1,88 kg

0,72 kg

12,4 kg
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EUCOBIND EP

EPOXY BINDMIDDEL, SOLVENTVRIJ.
EUCOBIND EP is een epoxy gebaseerd, 2-componenten, solventvrij bindmiddel. Het is een universeel bindmiddel bedoeld voor alle voorbereidende werkzaamheden alvorens het
aanbrengen van gietvloeren, coatings en meerlagige kunsthars rolsystemen bestaande uit polyaspartic, epoxy en polyurethaan.
TOEPASSINGSGEBIED










Als primer op betonnen, voorbereide ondergronden.
Als primer voor polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharssystemen.
Als primer op reeds bestaande, oude polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharssystemen.
Als schraapmassa, egalisatielaag of als reparatiemortel.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Uitstekende hechting.



Uitstekende mechanische weerstand.



Uitstekende bevochtiging van de drager.



Veelzijdig.



Makkelijk te gebruiken.



Kan worden overlaagd door epoxy,
polyurethaan, polyaspartic systemen

Als primer:
300 tot 400 gr/m²/laag afhankelijk van de porositeit, het
gekozen systeem en de ruwheid van de ondergrond.
Als schraapmassa of egalisatielaag:
1,5 à 1,6 kg/m²/mm
Als mortel:
2 kg/m²/mm (= 2 kg/dm³)
VERPAKKING

Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea, ...

EUCOBIND EP

Comp A

Comp B

Set 15 kg

10 Kg

5 Kg

Set 24 kg

16 Kg

8 Kg

Set 600 kg

2 x 200 Kg drum

1 x 200 Kg drum

EUCOBIND ASPARTIC

POLYASPARTIC BINDMIDDEL, SOLVENTVRIJ.
EUCOBIND ASPARTIC is een polyaspartic gebaseerd, 2-componenten, solventvrij bindmiddel. Het is een universeel bindmiddel bedoeld voor alle voorbereidende werkzaamheden
alvorens het aanbrengen van gietvloeren, coatings en meerlagige kunsthars rolsystemen bestaande uit polyaspartic, epoxy en polyurethaan.
TOEPASSINGSGEBIED










Als primer op betonnen, voorbereide ondergronden.
Als primer voor polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharssystemen.
Als primer op reeds bestaande, oude polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharssystemen.
Als schraapmassa, egalisatielaag of als reparatiemortel.
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea, ...

VOORDELEN & KENMERKEN


Binnen en buiten toepasbaar.



Zo goed als geurloos.



VERBRUIK

Nieuwe technologie - Combinatie van goede
eigenschappen van andere kunstharssystemen.



VOC-emissies praktisch teruggebracht tot 0.



Overlaagbaar na 2 uur bij (20°C).











| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

Als primer:
300 tot 400 g/m²/laag afhankelijk van de porositeit, het gekozen systeem en de ruwheid van de
ondergrond.
Als schraapmassa:
1,4 kg/m²/mm
Als egalisatielaag:
1,6 kg/m²/mm
Als mortel:
11 kg/m²/per 5 mm laagdikte ( = 2,2 kg/m²/mm)

Beloopbaar vanaf 2,5 uur na aanbrengen (bij
20°C).
Uitstekende hechting.
Inzanden kan (bij primer toepassingen) om
de mechanische hechting tussen systeem en
primer nog te verbeteren.

VERPAKKING

Makkelijk te verwerken.
Verdunnen mogelijk (met max. 2% EUCOSOLV
ECO).

HARSMORTEL

EUCOBIND ASPARTIC

Comp A

Comp B

Set 20 kg

15,88 Kg

4,12 Kg

HERSTELLEN
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MORTIER 350

UNIVERSELE MORTEL GEDOSEERD OP 350 KG/M3
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN EN BUITEN



Stortklaar

MUREN EN VLOEREN



Voor courant metselwerk en dekvloer

VERBRUIK

18 kg/cm dikte als chape



Dekvloeren van 1 tot 4 cm



Dosering van 350 kg cement per m³ zand



Opvullen



Regelmaat in dosering en in prestatie



Plaatsen van stenen



Voegen van bakstenen



Verankeringen

VERPAKKING

Zakken van 25 kg, 48 zakken per pallet

PRO FIX - MORTEL

METSELMORTEL
Pro-Fix METSELMORTEL is een industrieel vervaardigde droge mortel van de klasse M5. Het is een mengeling van gewassen en gezeefd zand, grijze Portlandcement en diverse
toeslagstoffen die de kwaliteit en verwerkbaarheid verbeteren. Deze mortel is drager van de CE-markering.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Deze kwaliteitsmortel is vooral geschikt voor
het vermetselen van dragend en niet dragend
metselwerk, zowel binnen als buiten. De mortel
is voornamelijk geschikt voor betonstenen en
normaal zuigende bakstenen.

VERBRUIK



Sterkteklasse : M5

Gebruikelijke dosering per zak van 25 kg



Drukweerstand : 5 N/mm2



Waterbehoefte : ± 14 %

• Water: 3,5L
• Volume mortel: 17L



Maximale korrel : 2 mm

VERPAKKING



Brandweerstand : Euroklasse A1

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet



Volumieke massa : Min. 1600 kg/m3



Verwerkingstemperatuur : 5 - 35°C

CERMIJOINT BM

VOEGMORTEL BREDE VOEGE - LAGE MODULUS - GEVEL - 3 TOT 20 MM.
Voegmortel met lage modulus, conform de DTU 52.2 P1-2. Geschikt voor de plaatsing van terracotta steenstrips. Dynamische elasticiteitsmodulus <8.000 MPa.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

GEBRUIK







Voegmortel met lage modulus, speciaal voor
gevel.
Alle mogelijke bekledingen.





Gladde of gewasen afwerking.
BINNEN EN BUITENMUREN


MOGELIJKE BEKLEDINGEN


Gres getrokken, terracotta, baksteen, natuursteen, marmerachtige natuursteen, tegels
hersteld op basis van organische bindmiddelen.







Absorbeert mechanische spanningen.

VERBRUIK

TABEL indicatief verbruik* (kg/m² poeder)

Maakt het mogelijk om breukvoegen op de gevel
weg te werken.

Terracotta
steenstrips

Bestand tegen agressieve weersomstandigheden, vocht, vorst en sterke blootstelling aan
zonlicht.
Verwerking naar keuze : spuitzak, wisser of
voegspaan.
Variatie in het decoratief aspect mogelijk door
afwerking met voegijzer of spons.

Breedte voeg
10 mm

Breedte voeg
15 mm

Glad industrieël
220x54x17mm,
diepte voeg
12 mm

5

7,5

Handgemaakt
220x65x20mm,
diepte voeg
15 mm

5,5

8

Kleurvastheid en -uniformiteit.
VERPAKKING

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet

CERMIJOINT RUSTIC

MORTEL VOOR BREDE VOEG - GM: 3 TOT 20 MM - GK: 5 TOT 50 MM
Brede tot zeer brede voeg geschikt voor elke type bekleding met inbegrip van natuursteen, opus, terrastegels en baksteen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

GEBRUIK



Keuze voor afwerking: glad of ruw



Regelmatig uitzicht



Rustiek uitzicht



Waterafstotend



GK voor zeer brede toepassing





In binnen- en buitenmuren en -vloeren. Voor het
invoegen van tegels, natuursteen en opus.
Voegen met grote breedte, bv. breuksteen,
baksteen, terracotta op muren en opus tegels
op terrassen.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN
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VERBRUIK

VERPAKKING

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet

Getrokken gres, terracotta steenstrips, terracotta
baksteen, allerlei soorten natuursteen, marmersteen, opus, breuksteen, tegels samengesteld
op basis van hydraulische bindmiddelen.

HERSTELLEN

METSEN / VOEGEN / BETON
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PRO FIX - BETON

KANT & KLAAR BETON
Pro-Fix BETONMORTEL is een industrieel vervaardigde droge beton. Het is een mengeling van zand, kiezel, Portlandcement en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit en
verwerkbaarheid te verbeteren.
TOEPASSINGSGEBIED

Deze betonmortel is geschikt voor diverse
betonwerken:

VOORDELEN & KENMERKEN


Sterkteklasse : C20/25



Waterbehoefte : ±12%

VERBRUIK

Gebruikelijke dosering per zak van 25kg
• Water 2,5L
• Volume mortel 13L



Vullen van sleuven bij prefab-constructies



Drukweerstand : 25 N/mm2



Gieten van sokkels en draagbalken



Milieuklasse : XC4

VERPAKKING



Storten van funderingen en vloeren



Consistentieklasse : S3

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet



Maximale korrel : 8 mm



Volumieke massa : ±2300 kg/ m3



Cementsoort : CEM III A 42.5N



Min. cementgehalte : >300 kg/ m3



Verwerkingstemperatuur : 5 - 35°C

CERMILATEX

TOESLAGSTOF VOOR MORTELS
Toeslagstof en aanhechtingsverbeteraar.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Toeslagstof en aanhechtingsverbeteraar:



1) TRADITIONELE MORTELS




















Het aanmaken kan op de werf gebeuren.
CERMILATEX is compatibel met cement, pleisterwerk en kalk





Voor bezettingen of als aanbrandlaag ter verbetering van de hechting.



Mortels om te metsen, monteren, assembleren,
afdichten, verankeren, opvullen



VERBRUIK

Verbetert de hechting en mechanische prestaties van mortels.

Afhankelijk van de toepassing.

Vermindert de porositiet en verhoogt de waterdichtheid.
Verbetert de consistentie.

VERPAKKING

Kan gebruikt worden als aanbrandlaag en om
een cementering te maken.

Plastiek jerrycans van 5 L

Solventvrij

Verbeteren van dekvloer met hoge belasting,
P4 en P4S
Toeslagstof voor dekvloer en als extra aanbrandlaag volgens DTU 52.1
Ondoordringbare cementering in zwembaden
Als tussenhechtlaag voor het heraanstorten bij
het betonneren
Herstellen van afgebrokkelde delen, herprofilering en bijplamuren van gewapend beton of
spanbeton
Het uitvlakken en afwerken van muren

2) INDUSTRIËLE MORTELS


Die in een productieeenheid gemaakt worden.



Toeslagstof voor:



Voegmortels



Muurafwerkings- en herprofileringsmortels en
pleisters in poedervorm

CERMICURE

CURING AGENT VOOR BETON
Watergebaseerd product om beton en mortel te beschermen tegen vroegtijdige en een te snelle uitharding aan het oppervlak. Zo voorkomt men het vormen van microscheuren aan het
oppervlak van dit beton.
TOEPASSINGSGEBIED






Industriële bevloeringen uitgevoerd in open lucht
bij warm en/of winderig weer.

VOORDELEN & KENMERKEN


Bescherming van stortbeton tegen het te snel
opdrogen aan het oppervlak.
Voorkomt microscheurtjes aan het oppervlak
van het beton.
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CERMICURE wordt toegepast gedurende de
eerste fase van het mechanisch uitvlakken van
betonnen vloeren en wordt zo opgnomen in de
laag harde aggregaten (kwartz) en voorkomt
het vormen van microscheurtjes aan het
oppervlak. Deze kunnen heel snel verschijnen
bij betonwerken door gevoeligere atmosferische
omstandigheden zoals hoge temperaturen en/of
constante wind.

VERBRUIK

100 tot 200 g/m²
VERPAKKING

METSEN / VOEGEN / BETON

Bidon van 25 L

HERSTELLEN
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EUCOREP CURING

CURING COMPOUND VOOR BETON - KLEURLOOS
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOREP CURING is een solvent gebaseerde
curingcompound voor industrievloeren, wegenbeton, autosnelwegen, kanalen, kunstwerken,
dunne gewelven, betonelementen, betonhuizen,
vloerplaten, mortelchappen, parkings,…
Wordt toegepast tijdens het mechanisch uitvlakken van betonnen vloeren en oppervlakken.
Het product wordt hierdoor opgenomen in de
laag harde aggregaten (kwartz) en voorkomt het
vormen van microscheurtjes aan het oppervlak
door atmosferische omstandigheden zoals hoge
temperaturen, constante wind, etc...





VERBRUIK

Vermindert het te snel verdampen van het
water bij vers, afgewerkt beton. ( Voorkomt een
vroegtijdige uitdroging van het beton tijdens de
hydraulische verharding).

+/-150 ml / m²

In tegenstelling tot niet behandelde betonoppervlakken, bekomt de beton en mortel een hogere
buig-, trek-en druksterkte.

VERPAKKING



Verhindert verzanding.



Verhindert krimpscheuren.



Binnen en buiten toepasbaar.

25 L jerry can
Vaten of IBC op aanvraag.

EUCOREP OIL

BIODEGRADEERBARE ONTKISTINGSOLIE
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOREP OIL ontkistingsolie is een speciaal
ontwikkeld, biodegradeerbare ontkistingsolie.
Het is een beton ontkistingsmiddel ontwikkeld
uit grondstoffen afkomstig van plantaardige
oliën en dierlijke vetten geëmulgeerd in water en
is gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens
OECD 301B (CO2ontwikkelingstoets), afbraak
> 60% binnen de 10 dagen. De OECD-test
geeft inzicht in de volledige afbraak van de
ontkistingsolie, en is dus niet vergelijkbaar met
de CEC-proef, waarbij enkel de primaire afbreekbaarheid wordt gemeten. De homogeniteit
van de emulsie is gedurende een langere tijd
gewaarborgd.
Is toepasbaar op houten bekistingen (gelakt en
ongelakt), stalen bekistingen, rubberen bekistingen en verwarmde bekistingen.







Eenvoudig te verspuiten en aan te brengen
dankzij de lage viscositeit.
Geeft, na het ontkisten, een mooie egale kleur
aan het betonoppervlak.
Geen nadelige invloed op de hechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.



Milieuvriendelijk. Snel biologisch afbreekbaar



Luchtbelvrije beton



Egalere “kleur” van beton



Meer dan 90 % hernieuwbare grondstoffen



Arbo vriendelijk



Schonere werkomgeving



Reukloos

VERBRUIK

ca. 40 ml / m²

VERPAKKING

25 L jerry can
Vaten of IBC op aanvraag.

EUCOREP AGENT

LUCHTBELVORMER VOOR MORTEL
EUCOREP AGENT is een helder transparant additief die wordt toegevoegd tijdens het aanmaken van de mortel om het luchtgehalte van de metselspecie op het gewenste niveau te brengen.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOREP AGENT is een helder transparant additief die wordt toegevoegd tijdens het aanmaken
van de mortel om het luchtgehalte van de metselspecie op het gewenste niveau te brengen.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

De gecreëerde lucht in de mortel zorgt voor een meer stabiele,
smeuïge, beter verwerkbare metselspecie.

0,10 –0,25 liter per 50 kg cement

Na uitharding heeft de mortel een verbeterde resistentie tegen
vorst en waterindringing. De luchtbelletjes onderbreken de capillaire poriën waardoor de indringing van water wordt verhinderd.
Deze luchtbelletjes doen in omstandigheden van vorst/dooi,
dienst als kleine expansievaatjes. Ten gevolge van de volumetoename van het water tijdens de vorst wordt een hogere druk
gecreëerd in deze vaatjes. Tijdens de dooiperiode wordt onder
invloed van de te hoge druk dit water terug naar buiten geduwd.


Milieuvriendelijk.



Lage dosering zorgt voor minder verpakkingsafval.



Verbeterde verwerkbaarheid van de mortel.



Permanent actief systeem met herhaaldelijke “vries/dooi cycli”.
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HERSTELLEN

VERPAKKING

10 L jerry can
Vaten of IBC op aanvraag.

Duurzaamheid: de ingebrachte lucht maakt de uitgeharde
specie meer bestand tegen waterindringing en vorst.
Stabiliteit: geen bleedingen en geen ontmenging in de
mortelkuip.

METSEN / VOEGEN / BETON

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

RAGRENOV S15

VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER - DIKTE 3 TOT 15 MM
Vezelversterkte egalisatiemassa voor intense belasting. RAGRENOV S15 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie en is bijzonder geschikt voor toepassingen op houten ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED








Voor egaliseren en uitvullen van ondergronden
Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren, scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...
Vloeren met vloerverwarming met water en PRE.
Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes
en vloeren.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Hoge prestaties: hoge mechanische bestendigheid en flexibiliteit.



Snelle uitharding



Nieuwbouw & renovatie.



Verpompbaar.

1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg. 48 zakken per pallet

ONDERGRONDEN












conform de DTU (Franse norm) en de geldende
richtlijnen.
Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op
volle grond
Asphalt chappe en droge chappe
Houten paneelvloer, hard lamellenparket,
verlijmd mozaiekparket
Oude betegeling, halfharde vinyltegels
Oude verflagen: neem contact op met uw
vertegenwoordiger.

RAGRENOV S30

VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER - DIKTE 3 TOT 30 MM
Vezelversterkte egalisatie voor vloeren met intens verkeer. RAGRENOV S30 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie en is bijzonder geschikt voor toepassingen op houten vloeren.
TOEPASSINGSGEBIED








Voor egaliseren en uitvullen van ondergronden
Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren, scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...
Vloeren met vloerverwarming met water en PRE.
Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes
en vloeren.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Hoge prestaties: hoge mechanische bestendigheid en flexibiliteit.



Snelle uitharding



Nieuwbouw & renovatie.



Verpompbaar.

1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg - 48 zakken per pallet

ONDERGRONDEN












conform de DTU (Franse norm) en de geldende
richtlijnen.
Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op
volle grond
Asphalt chappe en droge chappe
Houten paneelvloer, hard lamellenparket,
verlijmd mozaiekparket
Oude betegeling, halfharde vinyltegels
Oude verflagen: neem contact op met uw
vertegenwoordiger.

CERMIMUR F

EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 0.3 TOT 4 MM
Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van oneffenheden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een
pasta waarmee de ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee gebreken (oneffenheden, bekistingsnaden, grindnesten, ...) verwijderd kunnen worden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Binnen- en buitenmuren.



Dikte van 0,3 tot 4 mm.



Binnen- en buitenplafonds.



Perfect gladde afwerking.



Stortbeton.



Zeer lichtgrijze tint.



Gewapende betonwanden.



Zeer goed vulvermogen.



Prefab betonpanelen.



Gemakkelijk uit te spreiden en glad te strijken.



Hechting > 1,5 MPa
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1 kg poeder/m²/mm

VERPAKKING

Zak 15 kg, 48 zakken/pallet

EGALINES

HERSTELLEN
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RAGRELISS 27
BETONEGALISATIE 2 TOT 7 MM

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- EN BUITENMUREN



Voor egalisatie en fijne afwerking van beton (27)

ANDER GEBRUIK



Voor zwembaden



Op binnen- en buitenvloeren



Met toevoeging van CERMILATEX:

VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Vóór het plaatsen van de CERMIX vochtwerende
en waterdichtingssystemen

Zakken van 25 kg.

Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

CERMIMUR G

EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 1 TOT 10 MM
Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van oneffenheden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een
pasta waarmee de ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee gebreken (oneffenheden, bekistingsnaden, grindnesten, ...) verwijderd kunnen worden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen- en buitenmuren.



Dikte van 1 tot 10 mm.

Binnen- en buitenplafonds.



Perfect gladde afwerking.



Stortbeton.



Zeer lichtgrijze tint.



Gewapende betonwanden.



Zeer goed vulvermogen.



Prefab betonpanelen.



Gemakkelijk uit te spreiden en glad te strijken.



Hechting > 1,0 MPa





VERBRUIK

1 kg poeder/m²/mm

VERPAKKING

Zak 15 kg, 48 zakken/pallet

RAGRELISS 315
BETONEGALISATIE 3 TOT 15 MM

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- EN BUITENMUREN



Voor egalisatie en afwerking van beton (315)

ANDER GEBRUIK



Voor zwembaden



Op binnen- en buitenvloeren



Met toevoeging van CERMILATEX:

VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Vóór het plaatsen van de CERMIX vochtwerende
en waterdichtingssystemen

Zakken van 25 kg.

Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

EUCOREP EP EGALISER

EPOXY EGALISATIE- & SCHRAAPLAAG
Ready to use epoxy schraap- en egalisatielaag om ondergronden uit te vlakken alvorens epoxy of polyurethaan kunsthars coatings of gietvloeren aan te brengen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Geschikt om niveauverschillen tot 3 mm te
egaliseren.
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Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken,
garages
Werkplaatsen, magazijnen
Opslagruimtes voor gevaarlijke goederen



Industrieel te overlagen vloeren



Decoratieve vloeren



Winkelruimtes & Openbare gebouwen



Voedingsindustrie, pharma, grootkeukens

HERSTELLEN

EGALINES

VERBRUIK



Solventvrij



Beperkte laagdikte

1,7 kg/m² per mm laagdikte.



Beperkt verbruik



Mechanische sterkte

VERPAKKING



Excellente vloei

41 kg set



Siliconenvrij
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PRO FIX - ZANDCEMENT / CHAPE

KANT & KLARE CHAPE
Pro-Fix ZANDCEMENT is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanmaken van cementgebonden dekvloeren. Het is een mengeling van gezeefd zand en Portland cement
als bindmiddel. Drager van de CE-markering.
TOEPASSINGSGEBIED






Het plaatsen van cementgebonden dekvloeren,
zowel binnen als buiten
Het leggen van een zand/cement funderingslaag
bij vloer- en tegelwerken
Het stabiliseren van niet verharde ondergronden

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Classificatie : CT-C20



Drukweerstand : 20 N/mm²

Gebruikelijke dosering per zak van 25 kg
• Water 2,5 L
• Volume mortel 13 L



Waterbehoefte : ± 8 – 12%



Volumieke massa : > 1800 kg/m³

VERPAKKING



Maximale korrel : 4 mm



Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C

Gebruikelijke dosering per zak van 25 kg.
Water: Aardvochtig 2 L - Plastisch 3 L
Gebruikelijke dosering in kg per m².
Dikte 4 cm: ± 80 kg
Dikte 5 cm: ± 100 kg
Dikte 6 cm: ± 120 kg

CERMICHAPE HPR

SNELLE KANT & KLARE CHAPE
Speciale mortel voor het snel aanmaken van dragende dekvloeren. Dikte: 10 tot 80 mm.
TOEPASSINGSGEBIED


Deze thixotrope dekvloermortel is bedoeld voor
de voorbereiding van ondergronden. Aan te
maken in een mengkuip of in een betonmixer.
(Afhankelijk van de gewenste sterkteklasse kan
er toch nog extra zand toegevoegd worden. Zie
technische fiche.)

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Geschikt voor ruimtes met hoge mechanische
belastingen U4P4S (keukens, badkamers,
publieke ruimtes, …).



Ideaal voor het bouwen van een inloopdouche.



Snelle heringebruikname van het oppervlak.



Nieuw en renovatie, binnen.



Ongeveer 20 kg/m²/cm dikte

VERPAKKING

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet

Uitvoering vergelijkbaar met een traditionele
dekvloer.

CERMICEM HPR

BINDMIDDEL VOOR SNELLE KANT & KLARE CHAPE
Speciaal hydraulisch bindmiddel om toe te voegen aan zand voor het maken van snel zettende en snel drogende dekvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED


CERMICEM HPR is een fijn poeder om te
mengen met zand en is aan te maken in een
mengkuip of in een cementmixer. De dekvloermortel is bedoeld voor de voorbereiding van
ondergronden.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan
hoge mechanische belasting U4P4S.

Zie technische fiche



Snelle heringebruikname van het oppervlak.



Nieuw en renovatie, binnen.

VERPAKKING

Uitvoering vergelijkbaar met een traditionele
dekvloer.

Zak 20 kg
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EGALINES

HERSTELLEN
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CERMIREP PASSIV

PASSIVERING EN CORROSIE BESCHERMING VAN STAAL
CERMIREP PASSIV is een poeder dat bestaat uit cementen, geselecteerde vulstoffen, harsen en corrosieremmers. CERMIREP PASSIV wordt gemend met water en vervolgens met een
kwast op de staalwapening aangebracht alvorens het beton te herstellen en beschermt de wapening tegen corrosie.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Beschermt de wapening tegen corrosie
Aanbrengen op de wapening vóór een betonreparatie.





Voor binnen en buiten.
Voor wapening in beton waar de wapening te
dicht bij het oppervlak zit
Bescherming van de wapening na het zandstralen.







Een krachtige en duurzame bescherming dankzij
de actieve corrosieremmers.

VERBRUIK

Ongeveer 75 g/m voor een diameter van 8 mm,
180 g/m voor een diameter van 16 mm.

Gemakkelijk en snel aan te brengen met een
kwast
Klaar voor gebruik, enkel water toegevoegen

VERPAKKING

Uitstekende aanhechting aan staal en andere
ondergronden

Emmer van 3 kg.

Wit van kleur waardoor het aanbrengen goed
visueel zichtbaar is.

CERMIREP RAPID R2

ZEER SNELZETTENDE, CEMENTGEBASEERDE HERSTELMORTEL. WINTERVERSIE - KLASSE R2
CERMIREP RAPID R2 is een cementgebaseerd poeder dat met water gemengd kan worden om een snel uithardende hydraulische reparatiemortel mee te maken. Deze kan gebruikt
worden voor niet constructieve reparatie en herprofilering van betonnen delen en metselwerk.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

De CERMIREP RAPID R2 wordt gebruikt voor herstellingen met diktes gaande van 10 tot 50 mm:








Gevelherstellingen.
Het herstellen van betonschade veroorzaakt
door te vroege ontkisting.
De snelle reparatie van beschadigde prefab
elementen en buizen in beton.
Het herstellen van verweerde oppervlakken van
oud beton, baksteen of metselwerk dat zacht en
poreus is geworden.



Verwerkbaar gedurende 15 minuten.



Afbindtijd binnen de 30 minuten bij 5°C.



Druksterkte van 9 MPa na 3 uur bij 5°C.



Zonder chloriden, niet-corrosief.



Tast het wapeningsstaal niet aan.



Krimp gecompenseerd.



Eenvoudig aan te brengen met een truweel.







VERBRUIK

2 kg poeder/m³/per mm laagdikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg.

Product op basis van cement, perfect compatibel met beton en metselwerk.
Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver
water.
Gereedschap reinigen met water als het product
nog niet volledig uitgehard is.

CERMIREP RAPID R3

SNELZETTEND, VEZELVERSTERKTE,CEMENTGEBASEERDE HERSTELMORTEL - KLASSE R3 - LICHT GRIJS
CERMIREP RAPID R3 is een cementgebaseerd poeder dat met water gemengd kan worden om een snel uithardende hydraulische reparatiemortel mee te maken. Deze kan gebruikt
worden voor de reparatie en herprofilering van betonnen delen en metselwerk.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

De CERMIREP RAPID R3 wordt gebruikt voor
herstellingen met diktes gaande van 3 tot 70 mm:
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Het vullen en dichten van gaten en onvolmaaktheden in het oppervlak.
Gevelherstellingen.
Het opvullen en uitvlakken van afgebrokkeld
beton waarbij wapeningsstaal vrijgekomen en
gecorrodeerd is.
Het herstellen van betonnen balken en horizontale vloerplaten.
Het herstellen van betonschade veroorzaakt
door te vroege ontkisting.



Verwerkbaar gedurende 20 minuten



Afbindtijd binnen de 60 minuten



Druksterkte: 15 Mpa na 2 uur



Uitstekende thixotropie



Zonder chloriden, niet-corrosief.



Tast het wapeningsstaal niet aan



Krimp gecompenseerd



Eenvoudig aan te brengen met een truweel





De snelle bevestiging van leuningen, trappen, ...
De snelle reparatie van beschadigde prefab
elementen en buizen in beton.
Het herstellen van verweerde oppervlakken van
oud beton, baksteen of metselwerk dat zacht en
poreus zijn geworden.

HERSTELLEN

BETON REPARATIE

VERBRUIK

2 kg poeder/m³/per mm laagdikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg.

Product op basis van cement, perfect compatibel met beton en metselwerk
Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver
water



Laag exotherme reactie



Definitieve oplossing



Gereedschap kan gereinigd worden met water
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CERMIREP GUNIT R3

GUNNITERINGSMORTEL (SPUITBETON)
Mortel, klaar om gespoten te worden, met toevoeging van speciaal geselecteerde cementen en polymeren.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Versteviging van kaaimuren.



In een dikke laag aangebracht > 150 mm.



Herstel van industriële betonnen structuren.



Optimaal rendement.



Voegen van metselwerken.



Uitstekende weerstand aan sulfaten.



Niet reactieve aggregaten.



Laag gehalte aan basen.



Bekleding van tunnels uit beton, rotswand of
metselwerk.





2,1 kg/m² per mm dikte (exclusief verlies)

VERPAKKING

Zak van 25 kg.

Bestand tegen vorst/dooi cycli zelfs bij aanwezigheid van dooizouten.
Waterbestendig.

CERMIREP R4

VEZELVERSTERKTE, KRIMPVRIJE, CEMENTGEBASEERDE HERSTELMORTEL - KLASSE R4
Voor de structurele reparaties van betonnen delen. Deze kan gebruikt worden voor reparaties en herprofilering van betonelementen en metselwerk.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Structurele en niet structurele betonreparaties



Zonder chloriden, niet-corrosief.



Herstel van aangetaste betonelementen



Tast het wapeningsstaal niet aan.



Reparatie van prefab betonelementen



Krimp gecompenseerd.



Waterzuiveringsinstallaties



Eenvoudig aan te brengen



Uitvlakkingswerken









Op basis van cement, perfect compatibel met
beton en metselwerk.

2 kg poeder/m³/per mm laagdikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg.

Voorverpakt, enkel te mengen met zuiver water.
Gereedschap kan gereinigd worden met water
als het product nog niet volledig uitgehard is.
Geschikt voor laagdiktes van 10 tot 50 mm.

CERMIREP HSR R4

SULFAAT RESISTENTE,CEMENTGEBASEERDE HERSTELMORTEL - KLASSE R4
Voor de structurele reparaties van betonnen delen in contact met zeewater. Deze kan gebruikt worden voor reparaties en herprofilering van betonnen delen en metselwerk.
TOEPASSINGSGEBIED


Reparatie van structurele en niet-structurele
betonstructuren

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Zonder chloriden, niet-corrosief.



Tast het wapeningsstaal niet aan.



Herstel van aangetaste betonelementen



Bevat sulfaatbestendig cement.



Reparatie van prefab betonelementen



Krimp gecompenseerd.



Waterzuiveringsinstallaties



Eenvoudig aan te brengen met een truweel.



Uitvlakkingswerken









2 kg poeder/m²/per mm laagdikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg.

Op basis van cement, perfect compatibel met
beton en metselwerk.
Voorverpakt, enkel nog te mengen met zuiver
water.
Gereedschap kan gereinigd worden met water
als het product nog niet volledig uitgehard is.
Geschikt voor laagdiktes van 10 tot 50 mm.

CERMIREP FLOOR R4

HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN – KLASSE R4
Eén component vloermortel die speciale geselecteerde cementen bevat met toevoeging van polymeren. Met deze mortel kan men dunne lagen (van 10 tot 30 mm) realiseren.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Binnen- en buitenvloeren



Krimpgecompenseerd.



Balkons, terrassen, garages



Hoge weerstand aan vervorming.



Industriële vloeren



Uitstekende hechting.



Opslagruimtes
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2 kg/m²/mm

Optimale weerstand aan vorst/dooi cycli zelfs in
combinatie met dooizouten.

VERPAKKING

Kan onbedekt blijven of kan overlaagd worden
met andere vloersystemen.

Zak van 25 kg.

Kan vanaf 10 mm toegepast worden.

BETON REPARATIE

HERSTELLEN

19

CERMIREP PROTECT

ELASTISCH, BESCHERMEND WATERDICHTINGSMEMBRAAN - 2 COMPONENTEN
CERMIREP PROTECT is een voorgedoseerde 2 componenten micro mortel.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Afdekking en bescherming van structuren en
elementen uit beton zoals:




Overbrugging van scheuren (met versterkingsgaas)



Zuiveringsstations



Opvangbakken



Riolering



Bescherming van beton
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Kelders



Optimale aanhechting aan de ondergrond



Soepeler dan een traditionele mortel



Waterdicht maar waterdampdoorlatend



Goede bescherming tegen carbonatatie



Weerstand tegen positieve en negatieve
hydrostatische druk

VERBRUIK

Ongeveer 3 kg/m² voor de 2 lagen.
Dit verbruik kan toenemen in functie van de soort
ondergrond.
VERPAKKING

Kit van 37,5 kg:
zak van 25 kg poeder en 1 bidon van 12,5 l

Verbinding wand/fundering (met versterkingsgaas)
Behandeling van hernemingsvoegen in betonstructuren (met of zonder versterkingsgaas)

HERSTELLEN

BETON REPARATIE
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EUCOGROUT EP V

EPOXY ONDERGIETMORTEL 4 TOT 40MM
TOEPASSINGSGEBIED

EUCOGROUT EP V is een ondergietmortel voor
het constructief ondergieten van machinesokkels,
rails en andere toepassingen waar zeer snel hoge
druksterktes vereist zijn. De gietmortel is uitermate
geschikt voor het ondergieten van hoogtechnologische machines die trillingvrij moeten functioneren.
Kan gegoten worden in een laagdikte van 4 tot 40
mm in één arbeidsgang.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Trillingsabsorberend.



Hoge druk- en impactweerstand.



Zeer hoge chemische resistentie.



Krimpvrij.



Vloeistofdicht.



Overschilderbaar.

EUCOGROUT EP V

Comp A

Comp B

Zeer hoge spreidmaat en speciale vloeieigenschappen.

Set 5 kg

3,75 kg

1,25 kg

Set 30 kg

22,50 kg

7,50 kg





Lage reactietemperatuur



Vochtongevoelige verharding

1,4 kg/dm³ ofte 1.4 kg/m²/mm laagdikte.

VERPAKKING

EUCOGROUT EP L

EPOXY ONDERGIETMORTEL 3 CM TOT 50 CM
TOEPASSINGSGEBIED

EUCOGROUT EP L is een epoxygebaseerde ondergietmortel voor het constructief ondervullen van
machinesokkels en gieten van grote volumes. De
gietmortel is geschikt voor laagdiktes vanaf 3 cm
tot 50 cm in één keer.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Zeer grote laagdiktes in één arbeidsgang

2 kg/dm³ ofte 2 kg/m²/mm laagdikte.

Zeer hoge mechanische en chemische
weerstand



Binnen en buiten toepasbaar



Hoge impactweerstand



Vochtongevoelige verharding



Vloeistofdicht

VERPAKKING
EUCOGROUT
EP L

Comp A

Comp B

Comp C

Set 23 kg

2,26 kg

1,01 kg

19,73 kg

Set 69 kg*

6,78 kg

3,03 kg

3 x 19,73 kg

* minimum 30 sets

CERMIGROUT 00

INJECTIEGROUT
Gepreformuleerde cementspecie op basis van geselecteerde speciale cementen en geactiveerd mineraal poeder.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Injectiemortel:



VERBRUIK

Zeer goede vloei
Gravitair of met pomp aan te brengen

Ongeveer 1,9 kg poeder voorzien om 1 l mortel te
bekomen of 1,9 ton poeder voor 1 m³ (exclusief
verlies).



Afdichten en verankeren





Vullen van holtes en tussenruimtes





Mechanische versteviging
Injecties in beton



Zeer fijne korrelgrootte

VERPAKKING





Consolidatie van de bodem



Kan over een grote afstand verpompt worden

Zak van 20 kg.



Uitstekende hechting

Overlagen van open gietasfalt


Industriële platformen



Opslagplaatsen



Kades
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De consistentie kan aangepast worden in functie
van het gebruik

GIETMORTEL

HERSTELLEN
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CERMIGROUT 03

MORTEL OM TE VERANKEREN EN TE ONDERGIETEN - MEDIUM: 20 TOT 50 MM
Mortel, krimp gecompenseerd, heeft een vloeibare consistentie en wordt gebruikt voor verankeren, ondergieten, vastzetten. Klaar om te mengen met water.
TOEPASSINGSGEBIED














VOORDELEN & KENMERKEN

Product dat aangepast is om uit te voeren in laagdiktes van
20 tot 50 mm
Nauwkeurige ondergiettoepassingen waar schok- en
trilabsorbsorptie van toepassing zijn.
Ondergieten van turbines, generatoren, pompen, breekmolens, walsmachines, motoren, persen, ventilatoren,
stoommachines, omzetters, compressoren, overdrukpompen, dieselmachines en tal van andere installaties die grote
trillingen veroorzaken.
Verankeren met bouten en draadstangen in muren, rotsformaties, enz.
Verankeren en ondergieten van bodemplaten, brugplatformen en -balk, staalplaten, leuningen, vangrails op autowegen, masten voor bovenleidingen, geluidswerende panelen,
kraansporen, radiomasten, generatoren, steunpilaren, enz.
Ondergieten en verankeren van geprefabriceerde metalen
constructies of constructies in voorgespannen beton.
Werken in maritieme omgevingen.



Heel vloeibaar, kan gepompt of geinjecteerd
worden.

VERBRUIK

Ongeveer 1,9 kg poeder voorzien om 1
l mortel te bekomen of 1,9 ton poeder
voor 1 m³ (exclusief verliesposten).



Krimpgecompenseerd



Hoge mechanische resistentie



Uitstekende aanhechting

VERPAKKING



Geen segregatie

Zak van 25 kg.



Zeer duurzaam



Resistent aan schokken, trillingen en oliën

CERMIGROUT 08

MICROBETON OM TE VERANKEREN EN TE ONDERGIETEN - GROTE VOLUMES - VANAF 50 MM
Microbeton, krimpgecompenseerd, heeft een vloeibare consistentie en wordt gebruikt voor afdichting, vastzetting, verankeren en te ondergieten. Is klaar om te mengen met water.
TOEPASSINGSGEBIED














VOORDELEN & KENMERKEN

Nauwkeurige ondergiettoepassingen waar schok- en
trilabsorbsorptie van toepassing zijn.
Ondergieten van turbines, generatoren, pompen, breekmolens, walsmachines, motoren, persen, ventilatoren,
stoommachines, omzetters, compressoren, overdrukpompen, dieselmachines en tal van andere installaties die grote
trillingen veroorzaken.
Verankeren met bouten en draadstangen in muren, rotsformaties, enz.
Verankeren en ondergieten van bodemplaten, brugplatformen en -balken, staalplaten, leuningen, vangrails op
autowegen, masten voor bovenleidingen, geluidswerende
panelen, kraansporen, radiomasten, generatoren, steunpilaren, enz.
Ondergieten en verankeren van geprefabriceerde metalen
constructies of constructies in voorgespannen beton
Werken in maritieme omgevingen.
Ook voor toepassingen met wapening en bekisting









Uitstekende vloei met toevoeging van weinig
water

VERBRUIK

Krimpgecompenseerd

Ongeveer 2,3 kg poeder voorzien om
1l micro-beton te bekomen of 2,3 ton
poeder voor 1 m³ (exclusief verlies).

Hoge mechanische resistentie en bestand tegen
trillingen

VERPAKKING

Vrij van chloor, niet corrosief, en tast de wapening niet aan



Kan verpompt worden



Uitstekende hechting



Resistent aan oliën

Zak van 25 kg.

CERMIGROUT THIXO

KRIMPVRIJE ONDERSABELINGSMORTEL - 10 TOT 50 MM
Mortel op basis van cement en zand, krimpvrij, om te ondersabelen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

In alle gevallen waar een te vloeibare mortel niet past:
Product aangepast aan diktes van 10 tot 50 mm en zelfs
meer na toevoeging (tot 30%) van zuivere aggregaten van
3 tot 8 mm.
Product bestemd voor het opvullen, voegen, ondersabelen
van holtes.
Product dat past voor het vastzetten van bruglagers.
Product voor het vastzetten, ondervullen en opvullen onder
slabben en bouwelementen waar geen bekisting mogelijk is.
Vullen van passieve holtes, scheuren, voegen.
Aanbrengen met troffel en voegspijker




Krimpvrij



Klaar voor gebruik



Goede hechting aan beton (ongeveer 2,5 N/
mm²) en aan staal



VERBRUIK

Ongeveer 2 kg poeder voorzien om
1 l micro-beton te bekomen of 2 ton
poeder voor 1 m³ (exclusief verlies).



Resistent tegen strooizout en tegen vorst

VERPAKKING





Vrij van chloor en aluminiumhoudende cement

Zak van 25 kg.











Hoge resistentie vanaf het begin tot het einde
van de zetting
Regelbare consistentie afhankelijk van de
hoeveelheid toegevoegd water:
- Vaste stroeve mortel: 2,7 l/25 kg
- Plastische mortel: 3 l/25 kg
- Zachte minder stroeve mortel: 3,3 l/25 kg
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HERSTELLEN

GIETMORTEL

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

POLYAC® M

ULTRA SNEL UITHARDEND, STAR, PMMA GEBASEERD REPARATIEMORTELSYSTEEM
POLYAC® M is gebaseerd op een snel uithardend PMMA (polymethylmethacrylaat) hars. In combinatie met vulstoffen wordt een harde acrylaat mortel met hoge mechanische weerstand
en snelle verharding verkregen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Reparatiemortel voor:



Hoge reactiviteit

Zie tabel technische fiche

Zeer snelle uitharding

VERPAKKING



Vloeren





Sokkels in de industrie



Uitstekende hechting aan beton



Terassen, balcons, gallerijen



Toepasbaar bij lage temperatuur



Brugdekken



Optimale viscositeit



Parkeerdekken, parkeerdaken,...



Ruim inzetbaar

VERBRUIK

POLYAC® M

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Apart te bestellen:
POLYAC® M Filler

20 kg

Zak

Kwarts 2-3 mm

25 kg

Zak

POLYAC® M FILLER

GEKALIBREERDE VULSTOF MET KATALYSATOR VOOR HET AANMAKEN VAN DE POLYAC® M
POLYAC® M FILLER is de gekalibreerde vulstof met katalysator voor het aanmaken van de POLYAC® M acrylmorTel Deze mortel heeft een uitstekende hechting op het oppervlak in
combinatie met een geschikte primer. De POLYAC® M FILLER bevat verschillende gekalibreerde kwartsen en een overmaat POLYAC® CATALYST-katalysator (BPO).
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC® M FILLER is de gekalibreerde vulstof
met katalysator voor het aanmaken van
POLYAC® M acrylmorTel Het is een harde, zeer
sterke mortel met snelle uitharding en kan na
één uur belast worden en overlaagt worden met
andere POLYAC®-systemen.

VOORDELEN & KENMERKEN


POLYAC® M-mortel heeft een uitstekende
hechting op het oppervlak in combinatie met
een geschikte primer.



Hoge reactiviteit



Bijna reukloos



Toepasbaar bij lage temperatuur
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VERBRUIK

Zie de technische fiche van POLYAC® M
VERPAKKING
POLYAC® M Filler

20 kg

Zak

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden

GIETMORTEL

HERSTELLEN
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LIJMEN & AFDICHTEN
LIJMEN
VOEGKIT AFDICHTING
SILICONE
PUR SCHUIM
GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES

EUCOCOL EP INJECT
LAAG VISCEUS EPOXY INJECTIEHARS

EUCOCOL EP INJECT is een laag visceus epoxy hars voor structureel herstel van barsten en scheuren, haarscheurtjes in droog en nat beton. Het hars kan ook gebruikt worden als lijm,
verankeringen, opgieten in zeer dunne laagdiktes, etc...
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOCOL EP INJECT is een laag visceus epoxy hars voor
structureel herstel van barsten en scheuren, haarscheurtjes
in droog en nat beton. Het hars kan ook gebruikt worden
als lijm, verankeringen, opgieten in zeer dunne laagdiktes,
etc...



Lage viscositeit



Uitstekende hechting aan beton



Lange verwerkingstijd



Eenvoudige mengverhouding



Goede en diepe penetratie in de schuur of barst

VERBRUIK

Is afhankelijk van de vulgraad, scheurbreedte en diepte.

VERPAKKING
EUCOCOL
EP INJECT

Comp A

Comp B

Set 3 kg

2,31 kg

0,69 kg

EUCOCOL EP WS

LICHT THIXOPROPE EPOXYLIJM - HECHT OP VOCHTIGE ONDERGROND
EUCOCOL EP WS (Wet Surface) is een, solventvrije, licht thixotrope epoxylijm die ook hecht op licht vochtige ondergronden. Deze lijm wordt toegepast als constructievelijm voor het
aanbrengen van gelijmde wapening, het plaatsen van ankertoepassingen in staal, glasvezel of koolstofvezel.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOCOL EP WS (Wet Surface) is een, solventvrije, licht
thixotrope epoxylijm die ook hecht op licht vochtige ondergronden. Deze lijm wordt toegepast als constructievelijm
voor het aanbrengen van gelijmde wapening, het plaatsen
van ankertoepassingen in staal, glasvezel of koolstofvezel.
EUCOCOL EP WS is een lijm voor beton, baksteen, natuursteen, hout en anorganische bouwmaterialen, droog en
nat. De hechting overtreft de samenhang van de gelijmde
materialen.
Uitermate geschikt voor het verlijmen van de EUCOJOINT B
flexibele polyolefine (FPO) waterdichtingsband.



Hoge initiële kleefkracht - Hecht op droge en
natte oppervlakken



Goed vullend vermogen



Uitzonderlijke hechting op staal



Krimpvrije verharding



Solventvrij



Mengcontrole door kleur



Beperkte laagdikte



Vloeistofdicht



Hoge mechanische sterkte



Horizontale en verticale toepassingen



A/B-mengverhouding is 2/1

VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm laagdikte
Minimum laagdikte: 2 mm

VERPAKKING
EUCOCOL EP WS

Comp A

Comp B

Set 3 kg

2 kg

1 kg

Set 6 kg

4 kg

2 kg

EUCOREP EP THIX

EPOXYGEBASEERDE, ZEER THIXOTROPE COMPOUND
EUCOREP EP THIX is een epoxygebaseerde, kneedbare compound met eenvoudige mengverhouding en kan zelfs onder water toegepast worden De compound hecht op verschillende
ondergronden zoals hout, steen, beton, metaal... Na uitharding is EUCOREP EP THIX bewerkbaar (bvb bijschuren) en overschilderbaar.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

HERSTELLEN, OPVULLEN, LIJMEN, AFDICHTEN, MODELEREN... ZELFS ONDER WATER TOEPASBAAR.
Algemene bouw, wegenbouw, loodgieterij, dakwerken,
elektriciteits- en nutsbedrijven, havenbedrijven, off-shore,
maritieme toepassingen, duikersbedrijven, zwembadbouwers, tegelbedrijven, houtrenovatie...

LIJMEN & AFDICHTEN

LIJMEN



Onder water toepasbaar



Hoge kleefkracht



Eenvoudige mengverhouding met kleurcontrole



Hard



VERBRUIK

1,5 kg/dm³

VERPAKKING

Na uitharding bewerkbaar (bvb bijschuren) en
overschilderbaar.



Beperkte laagdikte mogelijk



Vloeistofdicht

EUCOREP EP THIX

Comp A

Comp B

Set 5 kg

2,5 kg

2,5 kg
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EUCOCOL MS

LIJMKIT OP BASIS VAN MS-POLYMEER
EUCOCOL MS is een MS-POLYMEER gebaseerde lijmkit die hecht op verscheidene droge en vochtige ondergronden. Bijzonder geschikt voor het verlijmen van de EUCOCHEM bentoniet
gebaseerde en synthetische preventieve zwelbanden of FPO voegbanden.
TOEPASSINGSGEBIED








Uitermate geschikt voor het verlijmen van bentoniet gebaseerde en synthetisch zwelbanden.
Lijmen en monteren van verschillende materialen.
Voor bouwbedrijven, tegelzetters, interieurbouw, ruwbouw,
afwerking, dakwerkers, industrie, elektriciteits-, loodgieterij
en chauffage installateurs, isolatiewerken (PS, PUR, PIR,
Minerale wol, houtwolcement, ...)DIY ...
Kleeft zonder primer op vrijwel alle ondergronden zoals:
glas, glazuur, hout, natuursteen, beton, metalen, kunststoffen, steen, baksteen, ...

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Zeer goede hechting, zowel op droge als lichtvochtige ondergrond (geen vrijstaand water).
Blijvend elastisch.

Het verbruik hangt af van de toepassing.
1,56 gr/cm³.

Veroorzaakt geen corrosie indien in contact met
metaal.

VERPAKKING



Goede sterkte na uitharding.



Binnen en buiten toepasbaar.

Kokers van 290 ml.
25 kokers / doos - 48 dozen / pallet





Overschilderbaar met water en solvent gebaseerde verven.



UV en weersbestendig.



Eenvoudig in gebruik



1 Component



Kant en klaar.



Solvent- en Isocyanaatvrij

PARABOND 600

LIJMKIT OP BASIS VAN HYBRIDE POLYMEER
TOEPASSINGSGEBIED














Binnen en buiten toepasbaar.
Verlijming in de interieur- en plafondbouw: wandbekledingselementen en plafondpanelen, isolatie panelen (minerale
wol, houtwolcement, PUR, PIR, PS).
Houten en kunststof plinten, ornamenten, lijsten, kabelgoten, vensterbanken...
Verlijmen en plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, verstekken van aluminium ramen, spiegels, kozijnen en
frames, plaatsen van kabelgoten...
Verlijmen van materialen in de automobielindustrie.
Geschikt voor beveiligde omgevingen (gevangenis, ziekenhuis) waar kit hard moet zijn.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie
voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur,
staal, inox, behandeld hout, natuursteen, zink, koper,
kunststoffen...

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Lijmkit op basis van hybride polymeer



Zeer hoge aanvangshechting (‘high tack’)



Alles lijmen en monteren



Hoge eindsterkte



Hecht op lichtvochtige ondergronden



Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming



Geschikt voor natuursteen



VERPAKKING

Overschilderbaar met de meeste verven op
water- en solventbasis



Blijvend elastisch



Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij



UV- en weersbestendig



Het verbruik hangt af van de toepassing.

25 kokers van 290 ml/doos
48 dozen/pallet.
Wit, grijs RAL 7004, zwart, beige RAL
1001, donkerbruin RAL 8016
20 worsten van 600 ml/doos
45 dozen/pallet
Wit, zwart

Goede weerstand tegen ‘fingerpicking’, de kit is
moeilijk uit te krabben met de vingers

PARABOND 800

MONTAGELIJM OP BASIS VAN MS-POLYMEER - EXTREEM HOGE AANVANGSHECHTING
TOEPASSINGSGEBIED












Binnen en buiten toepasbaar.
Verlijming in de interieur- en plafondbouw: wandbekledingselementen en plafondpanelen, isolatie panelen (minerale
wol, houtwolcement, PUR, PIR, PS)
Houten en kunststof plinten, ornamenten, lijsten, kabelgoten, vensterbanken...
Verlijmen en plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, plaatsen van kabelgoten, verstekken van aluminium
ramen, spiegels, kozijnen en frames.
Ook geschikt voor het verlijmen van materialen in de
automobielindustrie.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie
voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur,
staal, behandeld hout, natuursteen, zink, koper, kunststoffen...
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VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Montagelijm op basis van MS-Polymeer
Extreem hoge aanvangshechting, veel hoger dan
de andere Parabond lijmen

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Alles lijmen en monteren



Supersterk

VERPAKKING



Hecht op vochtige ondergronden



Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming



Geschikt voor natuursteen

12 kokers van 290 ml/doos
104 dozen/pallet
Wit, zwart



Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij



Blijvend elastisch



UV- en weersbestendig



Overschilderbaar met de meeste verven op
water- en solventbasis

LIJMEN

LIJMEN & AFDICHTEN
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PRO FIX - MASTIC HIGH TEC - CRYSTAL

TRANSPARANT ELASTISCHE VOEG & LIJMKIT
MASTIC HIGH-TEC CRYSTAL is een transparante elastische lijmkit op basis van nieuwe generatie polymeren, die uithardt door de luchtvochtigheid.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Verlijming van decoratieve elementen



Transparant



Ideaal voor een volledig transparante verbinding



Verlijming binnen/buiten



Verzegeling van douchewanden en ramen binnenshuis



Verzegeling binnen



Permanente elasticiteit

VERPAKKING



Overschilderbaar



Zonder solventen

Koker 290 ml – 12 kokers/doos
Kleur: Wit, grijs, zwart, bruin

Goede hechting op vochtige ondergronden



Zonder isocyanaat

Waterbestendig, met alifatische oplosmiddelen, niet-organisch opgeloste zuren, alkali, oliën en vetten. Niet bestand
tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren
en chloor-bevattende koolwaterstoffen



Bestendig tegen veroudering



Toepassingstemperatuur tussen +5°C en +40°C



Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +90°C



Zwakke geur



Hoge kwaliteit







Uitstekende hechting op beton, baksteen, hout, natuur- en
kunststeen, keramiek, glas, metalen zoals aluminium, ijzer,
zink, gegalvaniseerd metaal, de meeste thermoplasten (met
uitzondering van polyethyleen of teflon) of thermoharders

Zie technische fiche

PARABOND TRANSPARENT

UNIVERSELE LIJM- EN VOEGKIT OP BASIS VAN MS POLYMEER - TRANSPARANT
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Ideaal voor alle voeg- en lijmwerk waarbij helderheid nodig
is (bv. voor het kleven van handgrepen op glazen deuren, in
badkamers, keukens...).
Ideaal voor het “onzichtbaar” verlijmen en afdichten van
verschillend gekleurde ondergronden en transparante materialen bij binnentoepassingen.
Geschikt voor het afdichten van naden en aansluitvoegen
binnenshuis.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie
voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur,
staal, behandeld hout, natuursteen, zink, koper, kunststoffen...



Universele lijm- en voegkit op basis van MS
Polymeer

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Transparante glashelderheid



Afdichten en lijmen



Hecht zelfs op lichtvochtige ondergronden

VERPAKKING



Zeer sterk na volledige doorharding



Oplosmiddel- en isocyanaatvrij

25 kokers van 290 ml/doos
48 dozen/pallet



Geschikt voor natuursteen



Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming





Overschilderbaar met de meeste verven op
water- en solventbasis
Blijvend elastisch

PARABOND FAST

LIJMKIT OP BASIS VAN MS HYBRIDE POLYMEER - SNELLE STERKE OPBOUW
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen en buiten toepasbaar.
Het verlijmde geheel kan snel gemanipuleerd worden bv.
kozijn-, meubelindustrie.
Houten en kunststof plinten, ornamenten, lijsten, kabelgoten, vensterbanken...
Verlijmen en plaatsen van kabelgoten, verstekken van
aluminium ramen, spiegels, kozijnen en frames.
Ook geschikt voor het verlijmen van materialen in de
automobielindustrie.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie
voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur,
staal, behandeld hout, natuursteen, zink, koper, kunststoffen...

LIJMEN & AFDICHTEN

LIJMEN





Lijmkit op basis van MS hybride polymeer
Gigantisch snelle sterkte-opbouw. Na enkele
uren is de eindsterkte bijna volledig bereikt

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Alles lijmen en monteren



Supersterk

VERPAKKING



Hecht op vochtige ondergronden



Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming



Geschikt voor natuursteen

12 kokers van 290 ml/doos
104 dozen/pallet
Wit, zwart



Overschilderbaar met de meeste verven op
water- en solventbasis



Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij



Blijvend elastisch



UV- en weersbestendig
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PARABOND FR

BRANDWERENDE, VOEGKIT OP BASIS VAN MS POLYMEER
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Voor binnen- en buitengebruik.
Afdichten van voegen in de bouwsector op metalen,
kunststoffen, beton...
Uiterst geschikt waar de voegen overschilderd moeten
worden of waar een siliconenkit niet gebruikt kan
worden.



Voegkit op basis van MS polymeer



Brandwerend



Blijvend elastisch



Overschilderbaar



Weersbestendig



Kleeft zonder primer op vele materialen (poreus en
niet poreus) zoals beton, gelakt hout, metalen en
diverse kunststoffen.

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de
toepassing.
VERPAKKING

Goede chemische weerstand tegen water, alifatische solventen, olie, vetten, verdunde anorganische zuren en basen

12 worsten van 600 ml/doos
50 dozen/pallet
Grijs

PARABOND MARINE PARQUET

LIJM- EN VOEGKIT OP BASIS VAN HYBRIDE POLYMEER - PARKET & HOUT
TOEPASSINGSGEBIED








Binnen en buiten toepasbaar.
Als universele lijm en voegkit voor de scheepvaart
en parketvoegen, uitermate ge-schikt voor het
afdichten van horizontale (en verticale) vloervoegen
in scheepsdekken en aansluitvoegen voor parket.
Waterdicht afdichten van naden in teak-hout
dekken, kleven en afdichten van plinten, verlijmen
van stootlijsten, afdichten van dek/rompverbindingen, verlijmen en afdichten van patrijspoorten en
dekluiken.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw
en industrie voorkomende materialen zoals glas, aluminium, glazuur, staal, behandeld hout, natuursteen,
zink, koper, kunst-stoffen...

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Lijm- en voegkit op basis van hybride polymeer

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Afdichten en lijmen van scheepsdekken en
parketvloeren



Hecht zelfs op vochtige ondergronden

VERPAKKING



Zeer sterk na volledige doorharding



Oplosmiddel-, isocyanaat- en ftalaatvrij



Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming

25 kokers van 290 ml/doos
48 dozen/pallet
Eik, zwart



Geschikt voor natuursteen



Overschilderbaar met de meeste verven op wateren solventbasis



Blijvend elastisch



Schuurbaar





Grote weerstand tegen veroudering, UV en
weersinvloeden
Zeewaterbestendig bij niet-permanente onderdompeling

PARACOL WOOD D3
ÉÉN-COMPONENT HOUTLIJM - BINNEN

TOEPASSINGSGEBIED






Kan aangewend worden voor de meeste houtsoorten, zelfs exotische.
Kan gebruikt worden op zgn. “bleeding wood”
houtsoorten, maar er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden wegens het risico op uitbloeden
van tannine en harsen.

VOORDELEN & KENMERKEN


Één-component houtlijm



Droogt transparant op



Op basis van polyvinylacetaat



Uitzonderlijke kleefkracht



Hoge waterbestendigheid

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de toepassing.

VERPAKKING

12 knijpflessen van 250 g/doos - 36 dozen/pallet
12 knijpflessen van 750 g/doos - 40 dozen/pallet
Emmer 5 kg - 108 emmers/pallet
Emmer 10 kg - 27 emmers/pallet
Emmer 25 kg - 12 emmers/pallet
IBC Containers 1000 l - op bestelling

Men kan met Paracol Wood D3 verlijmingen doen
die overeenkomen met de weer-standsgroepen D3
volgens DIN 68602, als men de lijm aan beide zijden
aanbrengt en de lijm korte tijd blootstelt aan de lucht
(ca. 3 minuten).

PARACOL WOOD D4

ÉÉN-COMPONENT, TRANSPARANT OPDROGENDE, WITTE HOUTLIJM - BINNEN & BUITEN
TOEPASSINGSGEBIED






Uitstekend geschikt voor het kleven van (tropisch)
hout, papier, karton en andere poreuze materialen.
Eveneens aanbevolen voor het verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren...
Is ook geschikt voor het verlijmen van moeilijke
houtsoorten, zoals eik en lariks.

VOORDELEN & KENMERKEN


Één-component, transparant opdrogende,
witte houtlijm

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Op basis van polyvinylacetaat



Uitzonderlijke kleefkracht

VERPAKKING

Goede waterbestendigheid. Verbetering van
de warmte- en waterbestendigheid door het
persen bij hogere temperaturen (bv +70°C).

12 knijpflessen van 750 g/doos - 40 dozen/pallet
Emmer 5 kg - 108 emmers/pallet
Emmer 10 kg - 27 emmers/pallet
Emmer 25 kg - 12 emmers/pallet
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VERBRUIK

De lijm voldoet aan de kwaliteitseis D4 van
DIN/EN 204-D4 en aan EN14257 (Watt ‘91)

LIJMEN

LIJMEN & AFDICHTEN
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PARACOL PU D4 CONSTRUCT

ÉÉN-COMPONENT, TRANSPARANT OPDROGENDE, WITTE HOUTLIJM - POLYURETHAAN HOUTLIJM
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Geschikt voor het verlijmen van droog
en vochtig hout (max. 30%), rubber,
schuim-rubber, polystyreenschuim, PU
schuim, beton, glaswol, cellenbeton,
formica, bak-steen, metalen, alle poreuze
materialen…
Eén van de te verlijmen oppervlakken
moet poreus zijn.
Binnen en buiten gebruik (lijmnaad moet
buiten beschermd worden tegen UV-licht
door overkapping of verf).

VERBRUIK



Één-component, thixotrope polyurethaanlijm



Watervast (beantwoordt aan de norm D4 volgens EN 204)



Met vullende eigenschappen



Uiterst geringe opschuiming



Sneldrogend: handvast na ± 20 minuten





Deze lijm hardt uit door de reactie met de vochtigheid in het
substraat. Droge poreuze materialen bevatten gewoonlijk
voldoende vocht om de uitharding normaal te laten verlopen.

Het verbruik hangt af van de toepassing.

VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
Beige

Schuurbaar en overschilderbaar

PARACHIM VINYLESTER

2 COMPONENT CHEMISCH ANKER VOOR HET VERANKEREN IN VOLLE EN HOLLE MATERIALEN
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Kan worden gebruikt voor structurele verankeringstoepassingen met hoge belasting
in bouwmaterialen.
Kan worden gebruikt in holle materialen:
hol metselwerk en holle steen.
Kan worden gebruikt in volle materialen:
beton, massief metselwerk, rots, harde
natuursteen.
Voor het bevestigen van luifels,
zonneschermen, boilers, fietsrekken, stellingkasten, (trap)leuningen, balustrades,
airco’s, borden, machinerie, balkonhekken,
rolluiken, satellietschotels...



VERBRUIK

L2 component chemisch anker voor het verankeren in volle en
holle materialen

Theoretisch verbruik, zie Technische
fiche.



Superieure prestaties voor structurele toepassingen



Perfect voor all types spanningloze verankeringen



Styreenvrij, kan in gesloten ruimtes worden toegepast

VERPAKKING



Gebruiksklare, voorgesneden verpakking

12 kokers van 300 ml/doos
95 dozen/pallet (1140 kokers)
Met kleurindicator van blauw naar grijs



Geschikt voor droge, natte en ondergelopen gaten zonder
prestatieverlies



Geschikt voor plafondtoepassingen (zonder extra accessoires)



Snelle belastingstijd



Met kleurindicator voor werktijd (blauw wordt grijs)







Verankering kan dicht bij de randen geplaatst worden (zie
Installatieparameters)
Kan worden aangebracht met een standaard kitpistool
Chemisch bestand tegen vele zuren, bases, oplosmiddelen,
koolwaterstoffen, zeewater... (Contacteer de technische dienst)

PARACOL PVC/PVC

LIJM OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARSEN
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Aanbevolen voor het lijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC
met nauwe of perspassing.
Ook voor ABS.
Voor verlijming van PVC-buizen met
buitenmiddellijnen tot en met 160 mm
Niet geschikt voor drukleidingen

LIJMEN & AFDICHTEN

LIJMEN

VERBRUIK



Lijm op basis van synthetische harsen

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Spleetvullend tot 0,6 mm

VERPAKKING

15 tubes van 125 ml/doos
80 dozen/pallet
12 blikken met borstel van 250 ml/doos
50 dozen/pallet
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GRIFFON - WDF 05

ZEER SNELLE, THIXOTROPE, BLAUWE HARD PVC-LIJM - 16 BAR
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing
(spleetvullend) in druk- en afvoersystemen.
Uitermate geschikt voor flexibele slangen en toepassingen onder vochtige omstandigheden zoals bij o.a. zwembaden en whirlpools.



Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking.



Geschikt voor diameters tot 160 mm.



Max. 16 bar







Zeer snel



Tixotroop



Spleetvullend

VERBRUIK

Zie technische fiche

VERPAKKING

Bus 250 ml & 500 ml

(PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm)
/ 0,2 mm perspassing.
Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO
15493 (PVC).

GRIFFON - CLEANER PVC / PVC-C / ABS
REINIGER VOOR (HARD) PVC, PVC-C EN ABS
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het reinigen en ontvetten van buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC,
PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het





verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.

Universeel

VERBRUIK

Zie technische fiche

Zeer krachtig reinigende
werking
VERPAKKING

Niet geschikt voor het verdunnen van PVC, PVC-C en ABS-lijm.

Bus 250 ml & 1 L

ACRA LOCK - PP-1-02-NAT

METHACRYLAAT STRUCTURELE LIJM
Lijm, speciaal ontworpen om oppervlakken zoals PE, PP, POM en PTFE evenals allerlei andere thermoplasten en verschillende metalen oppervlakken te verlijmen.
TOEPASSINGSGEBIED


ACRALOCK PP 1-serie is een geavanceerde,
tweecomponenten, 1:1 mengverhouding,
gemiddelde afschuifsterkte in combinatie met
uitstekende taaiheid, lage rek en laag energetische oppervlaktehechtmiddel. De PP 1-serie is
beschikbaar als een 2 – 3 min open tijd versie
en is speciaal ontworpen om laag energetische
oppervlakken zoals PE, PP, POM en PTFE evenals
allerlei andere thermoplasten en verschillende
metalen oppervlakken te verlijmen zonder oppervlakteprimers en met minimale oppervlaktevoorbereiding. Vanwege de temperatuurbestendige en
hoge ontbrandingstemperatuur kan de PP 1-serie
worden gebruikt bij het lassen van kunststof filets
in uitgeharde en niet-uitgeharde fase.

VOORDELEN & KENMERKEN

Werktijd 2 tot 3 minuten



Kleine en middelgrote montage- toepassingen



Primer loze metaalverlijming



0,95 à 1,00 g/cm³

Geen oppervlaktebehandeling of primer vereist voor de
meeste metalen



Lage exotherm-kleefstoffen



Minder doordruk, minder werk na de afwerking



Spleetvulling 0,5 tot 4 mm



Goede chemische bestendigheid



Duurzame hechtprestaties op minder goede ondergrond



Goede temperatuurs- bestendigheid



Combinatie met filetlassen mogelijk



Permanente taaiheid en elasticiteit





VERPAKKING

50 of 400 ml kokers
Pistool per stuk
Stat. Mixers: 10 st./zak

Toepassing van dunne film tot opvullen van kleine gaten
mogelijk
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VERBRUIK



Uitstekende vermoeiings- eigenschappen en weerstand
tegen schokbelasting
Geen uitzakking
Verticale oppervlakte en boven het hoofd toepassingen
mogelijk



Niet kritieke mengverhouding



Eenvoudig te gebruiken met pistool en statische menger



Stabiele formuleringen

LIJMEN

LIJMEN & AFDICHTEN
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PRO FIX - MASTIC HIGH TEC - FLEX
ELASTISCHE VOEGKIT (& LIJMKIT)
MASTIC HIGH-TEC FLEX is een elastische lijmkit met hoge weerstand.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Verzegeling van voegen voor de bouw



Binnen/buiten



Bevestiging van panelen, goten, traptreden, spiegels, steen, metaal, glas,hout



Permanente elasticiteit



Bevestiging van prefab elementen, metalen gebintes



Overschilderbaar



Bevestiging van gegalvaniseerde platen, ijzerhoudende metalen.



Vergeelt niet

VERPAKKING



Bevestiging van ventilatie-, airco-, of frigoleidingen



Krimpt niet



Uitstekende hechting op beton, baksteen, hout, natuur- en kunststeen,



Bestendig tegen veroudering

Koker 290 ml – 12 kokers/doos
Kleur: Wit, grijs, zwart, bruin



Weersbestendig



keramiek, glas, metalen zoals aluminium, ijzer, zink, gegalvaniseerd metaal,
de meeste thermoplasten (met uitzondering van polyethyleen of teflon) of
thermoharders



Goede hechting op vochtige ondergronden



Hechting bij immersie in water (niet-poreuze materialen)







Waterbestendig, met alifatische oplosmiddelen, niet-organisch opgeloste
zuren, alkali, oliën en vetten. Niet bestand tegen aromatische oplosmiddelen,
geconcentreerde zuren en chloor-bevattende koolwaterstoffen



Zie technische fiche

Verhoogde weerstand tegen
UV-stralen
Toepassingstemperatuur tussen
+5°C en +40°C
Bestand tegen temperaturen van
-40°C tot +90°C



Zwakke geur



Hoge kwaliteit

PARABOND CONSTRUCTION
LIJM- EN VOEGKIT OP BASIS VAN MS POLYMEER
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen en buiten toepasbaar.
Alle voegwerk waarbij flexibiliteit belangrijk is
Uiterst geschikt voor het afdichten van horizontale en
verticale uitzet- en aansluitvoegen. Voor brede voegen
tot en met 50 mm.
Scheur- en naadafdichtingen, afdichten in bv. automobiel-, caravan-, trein- en busbouw, in containers, in
luchtbehandelingsinstallaties en airconditioning.
Voeg- en lijmwerk in veranda’s, keukens…
Afdichten tussen kozijn en muurwerk.
Geluidsreductie tussen beton en afvoerbuizen.
Plinten, traptreden, dorpels, beschermprofielen, afdekstukken, prefab elementen...
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie
voorkomende materialen zoals aluminium, glazuur, staal,
behandeld hout, natuursteen, zink, koper, kunststoffen,
inox, glas (niet voor beglazingsvoegen)...
Kan ook toegepast worden op absorberende ondergronden
zoals beton en baksteen. Voor een optimale hechting hierbij
wordt een primer aanbevolen.
Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600 (e)
voor voedselcontact.






































VERBRUIK

Lijm- en voegkit op basis van MS
polymeer

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Afdichten en lijmen

VERPAKKING

Hecht op lichtvochtige ondergronden
Geschikt voor natuursteen
Veroorzaakt geen corrosie bij
metaalverlijming
Overschilderbaar met de meeste
verven op water- en solventbasis
Hoge, blijvende elasticiteit
UV- en weersbestendig, grote
weerstand tegen veroudering
Oplosmiddel-, isocyanaat- en
ftalaatvrij

25 kokers van 290 ml/doos
48 dozen/pallet
Standaard (met SNJF): Wit, zwart, Ral 7004 grijs
Standaard: Ral 1013 parelwit, Ral 1019 grijsbeige,
Ral 7005 donkergrijs, Ral 7016 antracietgrijs, Ral
7023 betongrijs, Ral
8007 lichtbruin, Ral 8016 donkerbruin, Ral 9001
crèmewit, basalt, donkerbeige, natuursteen,
terracotta
20 worsten van 600 ml/doos
45 dozen/pallet
Wit, zwart, Ral 1019 grijsbeige, Ral 7004 grijs, Ral
7005 donkergrijs, Ral 7016 antracietgrijs, Ral 7023
betongrijs, Ral 7030
steengrijs, Ral 7032 kiezelgrijs, Ral 8016 donkerbruin, Ral 9001 crèmewit, basalt, donkerbeige,
natuursteen, terracotta,
middengrijs, kwartsgrijs, donkerbrons, paneelgrijs,
cementgrijs

PARACRYL FR

BRANDWERENDE ACRYLAAT VOEGKIT
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Afdichten van voegen rond deuren, constructie-elementen, etc. binnenshuis waar hoge eisen worden
gesteld inzake brandveiligheid.





Mag enkel worden gebruikt voor voegen met een
maximale beweging van 7,5%.
Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout, steen,
beton, pleisterwerk…) en metaal, keramische tegels
en hard PVC.

LIJMEN & AFDICHTEN

VOEG AFDICHTING

Brandwerende plasto-elastische acrylaatvoegkit
Getest volgens BS 476: Part 20: 1987 en prEN 13663:1998 in verticale voegen met een breedte tot 50 mm. De
kit behield zijn integriteit gedurende de volledige test (241
minuten), waarbij de temperatuur opliep tot 1150°C



Intumescent: schuimt op bij contact met vuur



Watergebaseerd



Overschilderbaar indien voldoende uitgehard



Chloor-, halogeen- en ftalaatvrij

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de
toepassing.
VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
Wit

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

PARACRYL PARQUET

PLASTO-ELASTISCHE, ÉÉN COMPONENT ACRYLAATVOEGKIT - PARKET & HOUT
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het afdichten van voegen bij parket- en laminaatvoegen, alsook aansluitvoegen tussen parketen laminaatvloeren, plinten en wanden.



Plasto-elastische, één component acrylaatvoegkit



In diverse houttinten beschikbaar



Geschikt voor voegen met geringe beweging.
Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout,
steen, beton, pleisterwerk…) en me-taal, keramische tegels en laminaat.

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Zeer goede hechting op zuivere en droge ondergronden



Overschilderbaar indien voldoende uitgehard



Ftalaat- en oplosmiddelvrij

VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
Beige, beuk, donkerbeige, grijsbeige,
middeneik

DETAFLEX 1500

BLIJVEND ELASTISCHE POLYURETHAANKIT
TOEPASSINGSGEBIED






Geschikt voor elastische verbindingen en
afdichtingen in de bouw en scheepvaart.
Heeft een goede hechting op hout, beton,
baksteen, gevelsteen, natuursteen en metalen zoals staal, geanodiseerd aluminium, etc.
Op poreuze ondergronden en kunststoffen
wordt een primer aangeraden.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Blijvend elastische polyurethaankit

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden en
hoge en lage temperaturen

VERPAKKING

25 alu-kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
Zwart, wit, bruin, grijs



Goed bestand tegen chemicaliën



Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen



Zeer goede verwerkbaarheid



Overschilderbaar (voorafgaande testen worden aanbevolen)

20 worsten van 600 ml/doos
45 dozen/pallet
Zwart, wit, grijs

DETAFLEX 4000

BLIJVEND ELASTISCHE POLYURETHAANKIT
TOEPASSINGSGEBIED










Geschikt als nadenkit voor de auto-industrie
Afdichtingen en verlijmingen in de scheepvaart, bouw en industrie
Kleeft op vrijwel alle in de industrie en bouw
voorkomende materialen zoals geanodiseerd
aluminium, hout, parket, keramiek, natuursteen, beton, baksteen, gevelsteen...
Op poreuze ondergronden en kunststoffen
wordt een primer aangeraden.
Geschikt voor afdichtingen en verlijmingen
met permanente onderdompeling mits
gebruik van de Primer DL 2001.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Blijvend elastische polyurethaankit

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden en
hoge en lage temperaturen

VERPAKKING



Goed bestand tegen chemicaliën



Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen



Zeer goede verwerkbaarheid



Overschilderbaar. Voorafgaande testen worden aanbevolen.

25 alu-kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
Wit, grijs, zwart
20 worsten van 600 ml/doos
45 dozen/pallet
Wit, grijs, zwart

PARAFIX

KIT ZONDER VULMIDDELEN O.B.V. POLYACRYLAAT POLYMEREN EN OPLOSMIDDELEN
TOEPASSINGSGEBIED

Is vooral aangewezen voor het herstellen van:
dakbedekkingen, waterafvoerpijpen,
kroonlijsten
dichtingen in PVC buizen
barsten in hout
oude voegen van polybuteenmastiek
(Paramastic)
waterdichte voegen of gelijmde dakbedekkingen

VOORDELEN & KENMERKEN














VERBRUIK

Kit zonder vulmiddelen o.b.v. polyacrylaat polymeren en
oplosmiddelen
Plasto-elastisch
Kleeft zonder primer op de meeste in de bouw en industrie
voorkomende materialen. Ook op bitumineuze materialen,
zink, PVC, lood, staal, inox, baksteen, hout, enz.



Kleeft zelfs op vochtige niet poreuze oppervlakken



Bezit een grote weerstand tegen veroudering







Het verbruik hangt af van de toepassing.
VERPAKKING

25 alu-kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
Transparant

Is waterbestendig en biedt weerstand tegen synthetische
wasmiddelen en alkalische stoffen.
Het oppervlak blijft licht klevend.
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VOEG AFDICHTING

LIJMEN & AFDICHTEN
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PARAFIX CEMENT REPAIR
HOOGWAARDIGE, PLASTO-ELASTISCHE, REPARATIEPASTA
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het repareren van scheuren en het
vullen van gaten in muren
Voor het repareren van voegen in metselwerk
Uitstekende hechting op beton, metselwerk,
steen, cement, hout, structuurpleister…

VERBRUIK



Hoogwaardige, plasto-elastische, reparatiepasta

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Met ruwe korrelstructuur

VERPAKKING



Gebruiksklaar



Overschilderbaar na voldoende uitharding



Ftalaatvrij

12 alu-kokers van 310 ml/doos
104 dozen/pallet
Cementgrijs, ral 1015

EUCOJOINT PU

POLYURETHAAN GEBASEERDE, GIETBARE VOEGVULLING
2-Componenten polyurethaan voegvulling. Het is een vloeibare flexibele voegvulling voor industriële- en bouwtoepassingen met een hoge mechanische sterkte en chemische weerstand.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Verschillende industriële en bouwkundige toepassingen.



Hoge slijtweerstand & hoge
impact weerstand



Mechanische sterkte



Excellente vloei



Hoge chemische weerstand



Vloeistofdicht



Snelle verharding



Solventvrij

VERBRUIK

1,6 kg/dm³

VERPAKKING

7,5 kg set

POLYAC® 100

HOOG FLEXIBELE, GIETBARE, PMMA GEBASEERDE VOEGVULLING
POLYAC® 100 is een PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde, blijvend hoogflexibele, gietbare voegvulling.
TOEPASSINGSGEBIED




Blijvend flexibele gietbare voegvulling.
In laagdiktes van 2 cm, bij een voegbreedte
van 4 cm en meer is deze flexibele massa
na 1 uur beloopbaar. Voor grotere laagdikte
of voegbreedte moet POLYAC® 100 in meerdere lagen worden opgegoten. De minimale
voegbreedte is 5 mm.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

POLYAC 100 heeft een uitstekende hechting
en kan dankzij zijn snelle reactie en goede
reactiviteit toegepast worden bij temperaturen
onder het vriespunt.

0,1 liter per strekkende meter voor een voegsectie
van 1 cm².
1 kg = 1 liter = 1 dm³

®





VERPAKKING

Hoge reactiviteit
Grote voegbreedte en laagdikte in één
arbeidsgang



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Goede vloei



Binnen en buiten toepasbaar



Kan ingekleurd worden.

POLYAC® 100

LIJMEN & AFDICHTEN

VOEG AFDICHTING

Metaal emmer
Metaal emmer

200 kg

Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

Apart te bestellen:
POLYAC® CATALYST

Pigment poeder

34

5 kg
20 kg

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak
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POLYAC® 200

TAAI - FLEXIBELE, THIXOTROPE, PMMA GEBASEERDE VOEGVULLING
POLYAC® 200 is een PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde, blijvend taai - flexibele thixotrope voegvulling.
TOEPASSINGSGEBIED




Blijvend flexibele voegvulling.
POLYAC 200 kan zowel vlak als in helling
worden aangebracht. In laagdiktes van 2
cm, bij een voegbreedte van 4 cm en meer
is deze flexibele massa na 1 uur beloopbaar.
Voor grotere laagdikte of voegbreedte moet
POLYAC® 200 in meerdere lagen worden opgegoten. De minimale voegbreedte is 8 mm.
®

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

POLYAC® 200 heeft een uitstekende hechting
en kan dankzij zijn snelle reactie en goede
reactiviteit toegepast worden bij temperaturen
onder het vriespunt.

0,1 liter per strekkende meter voor een voegsectie
van 1 cm².
1 kg = 1 liter = 1 dm³
VERPAKKING









Hoge reactiviteit
Grote voegbreedte en laagdikte in één
arbeidsgang

POLYAC® 200

POLYAC® CATALYST

Toepasbaar bij lage temperatuur
Semi-vloeibaar



Binnen en buiten toepasbaar



Kan ingekleurd worden

Metaal emmer

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

Apart te bestellen:

Snelle uitharding



20 kg

Pigment poeder

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

EUCOJOINT B

FLEXIBELE POLYOLEFINE (FPO) WATERDICHTINGSBAND
EUCOJOINT B is een flexibele FPO (Fine Poly-Olifine) waterdichtingsband om te verlijmen over bewegende voegen en barsten met EUCOCOL EP WS.
TOEPASSINGSGEBIED






EUCOJOINT B is een flexibele FPO (Fine Poly-Olifine)
waterdichtingsband
om te verlijmen over bewegende voegen en barsten met
EUCOCOL EP WS.
EUCOJOINT B is een elastische band om actieve en passieve voegen en scheuren tussen verschillende bouwelementen af te dichten in parkeergarages, reservoirs, bekkens,
tunnels, ondergrondse constructies, bruggen, etc …

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Op natte en droge ondergrond (in combinatie
met EUCOCOL EP WS).

1 m EUCOJOINT B per lopende meter
voeg/scheur. (Hou rekening met de min
overlap van 5 cm)



Elastisch



Zowel positieve als negatieve waterdruk



Geperforeerde versie mogelijk op aanvraag



Horizontale en verticale toepassingen

VERPAKKING

Toepasbaar op grote voegen en scheuren met
grote dilatatie

Standaard
Rollen van 20 meter waarvan:
Dikte 1 mm en Breedte
200/250/300/400 mm
Dikte 2 mm en Breedte
200/250/300/400 mm





Vloeistofdicht



Gemakkelijke applicatie

1,5 kg/m²/mm laagdikte EUCOCOL EP
WS. (Minimum totale laagdikte = 2 mm)

Geperforeerde versie
Rollen van 20 meter waarvan:
Dikte 1 mm en Breedte 200/250 mm
Dikte 2 mm en Breedte 200/250 mm

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |
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PARASILICO PRESTIGE COLOUR

MULTIFUNCTIONELE 4-IN-1 KIT VOOR FAÇADE, BEGLAZING, SANITAIR EN NATUURSTEEN
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Afdichten van aansluit- en uitzettingsvoegen in gevels, binnenmuren, tussen
kozijn en muur...



Afdichten van voegen in sanitaire
en vochtige ruimtes zoals douches,
badkuipen, rond wastafels, tussen vloer
en muur...



Afdichten van voegen in keukens: rond
spoelbakken en kasten, tussen werkblad
en muur... Voldoet aan de eisen van
de FDA code 21 §177.2600 (e) voor
voedselcontact.



Topafdichting van isolatieglas, enkel
glas en gelaagd glas op hout, aluminium
en pvc.



Als natuursteenkit voor dorpels, werkbladen, vensterbanken, tegels, boordstenen... uit arduin, marmer, graniet...





Afdichten rond spiegels.



Afdichten van voegen rond zwembaden.





Neutrale 1-component silicone (RTV-1)

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Multifunctionele 4-in-1 kit voor façade,
beglazing, sanitair en natuursteen

VERPAKKING



In meer dan 40 kleuren beschikbaar



Voor binnen- en buitengebruik



Zeer goede verwerkbaarheid



Blijvend elastisch



Hoge kleurstabiliteit



Grote weerstand tegen veroudering, weersinvloeden, hoge en lage temperaturen



Uitstekende UV bestendigheid



Ongevoelig voor schimmel





Afichten van voegen in zwembaden
(enkel voor kleuren op transparante basis
(T) mits het aanbrengen van een primer).



VERBRUIK

Geschikt voor natuursteen (geen vlekvorming)
Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle
bouwmaterialen zoals aluminium, geglazuurde tegels, polyester, abs, polystyreen,
messing, staal, behandeld hout, harde
pvc, glas, beton, baksteen, natuursteen...
Op absorberende ondergronden en pvc
wordt een primer aanbevolen.

6 kokers van 300 ml/doos
120 dozen*/pallet
(*Onder voorbehoud van wijzigingen)
Transparant: Transparant
Witte tinten: RAL 9001 crèmewit, RAL 9002 grijswit, RAL 9010
zuiver wit, off whiteT, nuance wit, jasmijnT
Zwarte tinten: RAL 9005 gitzwartT, zwarte truffel
Beige tinten: Lichtbeige, pastelbeige, taupe, hazelnoot, limestone
Bruine tinten: RAL 8001 oker, RAL 8025 bleekbruin, bruinbeige, eik
Grijze tinten: RAL 7002 olijfgrijs, RAL 7006 beigegrijs, RAL 7016
antracietgrijsT, RAL 7035 lichtgrijs, RAL 7036 platinagrijs,
RAL 7047 telegrijs 4, harmoniegrijs, nordic grijs, duifgrijs, rotsgrijs,
ezelgrijs
Metallic tinten: RAL 7048ET, RAL 9006 blank aluminiumT, RAL
9007 grijs aluminiumT, aluminiumT, InoxT
Groene tinten: RAL 6003 olijfgroenT, RAL 6005 mosgroenT, RAL
6021 bleekgroen, RAL 6025 varengroenT, pastelgroen
Blauwe tinten: RAL 5010 gentiaanblauwT, RAL 5014 duifblauwT,
zwembadblauwT
Rode tinten: RAL 3000 vuurroodT, RAL 3005 wijnrood/bordeauxT,
beigerood
Gele tinten: Curry

PARASILICO PRESTIGE MAT

MULTIFUNCTIONELE 3-IN-1 KIT VOOR FAÇADE, SANITAIR EN NATUURSTEEN
TOEPASSINGSGEBIED












VOORDELEN & KENMERKEN

Afdichten van aansluitvoegen in gevels,
binnenmuren, tussen kozijn en muur...
Afdichten van voegen in sanitaire en
vochtige ruimtes zoals douches, badkuipen,
rond wastafels, tussen vloer en muur...
Afdichten van voegen in keukens: rond
spoelbakken en kasten, tussen werkblad
en muur... Voldoet aan de eisen van de FDA
code 21 §177.2600 (e) voor voedselcontact.
Als natuursteenkit voor dorpels, werkbladen, vensterbanken, tegels, boordstenen...
uit arduin, marmer, graniet...
Afdichten rond spiegels.

Neutrale 1-component silicone (RTV-1)

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Multifunctionele 3-in-1 kit voor façade, sanitair en natuursteen

VERPAKKING



In kleuren met mat uitzicht



Voor binnen- en buitengebruik



Zeer goede verwerkbaarheid



Blijvend elastisch



6 kokers van 300 ml/doos
120 dozen*/pallet
(*Onder voorbehoud van wijzigingen)

Grote weerstand tegen veroudering, weersinvloeden, hoge en lage
temperaturen



Uitstekende UV bestendigheid



Ongevoelig voor schimmel



Geschikt voor natuursteen (geen vlekvorming)



Afdichten rond zwembaden (niet onder
water).

VERBRUIK



Mat wit, mat jasmijn, mat grijsbeige, mat
light manhattan, mat grijs, mat betongrijs, mat donkergrijs, mat zwart

Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen zoals
aluminium, geglazuurde tegels, polyester, abs, polystyreen,
messing, staal, behandeld hout, harde pvc, glas, beton, baksteen,
natuursteen... Op absorberende ondergronden wordt een primer
aanbevolen.

PARASILICO VP

NEUTRAAL ALCOXY VERNETTENDE, 1-COMPONENT SILICONE (RTV-1) - OVERSCHILDERBAAR
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Geschikt voor beglazingsvoegen, aansluit- en
uitzettingsvoegen binnen en buiten.





Geschikt voor het plaatsen en afdichten van
isolerende beglazing en veiligheidsglas.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de
bouw en industrie voorkomende materialen
zoals glas, aluminium, geglazuurde tegels,
polyester, ABS, polystyreen, messing, staal,
behandeld hout, harde PVC, etc. Op alkalische ondergronden zoals beton en baksteen
wordt een primer aanbevolen.

LIJMEN & AFDICHTEN

SILICONE

VERBRUIK

Neutraal alcoxy vernettende, 1-component silicone (RTV-1)

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Speciaal ontwikkeld om een zo goed mogelijke overschilderbaarheid te bekomen met houtverven die voldoen aan de VOS 2010
regelgeving

VERPAKKING



Zeer goede verwerkbaarheid



Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen



Geschikt voor natuursteen



Blijvend elastisch



Grote weerstand tegen veroudering, weersinvloeden, hoge en
lage temperaturen en UV-bestendig

25 kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
RAL 1019 grijsbeige, RAL 7004 grijs,
RAL 7016 antracietgrijs, RAL 8007
lichtbruin, RAL 8016 donkerbruin, RAL
9001 crèmewit, RAL 9010 wit, RAL
9011 zwart, RAL 9016 verkeerswit
20 worsten van 600 ml/doos
45 dozen/pallet
RAL 9010 wit
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PARASILICO PREMIUM
NEUTRALE, 1-COMPONENT SILICONE (RTV-1)
TOEPASSINGSGEBIED










Uiterst geschikt voor aansluitvoegen bij
tegels.
Ideaal voor gebruik in sanitaire toepassingen:
voor afdichtingen in vochtige ruimtes zoals
badkamers, keukens en koelcellen.
Kan ook worden gebruikt voor afdichtingen in
zwembaden. Bij voortdurende onderdompeling een primer gebruiken.
Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals glas, aluminium, geglazuurde
tegels, gewapend beton, ABS, polyester, hard
polystyreen, messing, roestvrij en verzinkt
staal, behandeld hout, harde PVC, etc.

VOORDELEN & KENMERKEN












VERBRUIK

Neutrale, 1-component silicone (RTV-1)

Het verbruik hangt af van de toepassing.

Bijzonder gemakkelijke verwerkbaarheid en
afwerkbaarheid door zijn hoge viscositeit en
body

VERPAKKING

Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast
Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen
Blijvend elastisch
Grote weerstand tegen veroudering, weersinvloeden, hoge en lage temperaturen en UV

12 kokers van 310 ml/doos
104 dozen/pallet
Transparant, transparant/grijs (trijs), wit, RAL 9011
zwart, RAL 7004 (signaal)grijs, RAL 7016 antracietgrijs, RAL 7023 betongrijs, licht betongrijs, RAL 7035
lichtgrijs, RAL 7037 stofgrijs, licht manhattan, donker
manhattan, bahama beige,

Voldoet aan de eisen van de FDA code 21
§177.2600 (e) voor voedselcontact.

PARASILICO AM85-1
NEUTRALE SILICONE
Neutrale, 1-component weatherseal silicone (RTV-1)
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals aluminium, geglazuurde tegels, polyester,
abs, polystyreen, messing, staal, inox, behandeld hout, harde pvc,
glas, etc. Op absorberende ondergronden zoals beton en baksteen...
wordt het gebruik van een primer aanbevolen.









VERBRUIK

Zeer goede verwerkbaarheid

Zie technische fiche

Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle
bouwmaterialen
Blijvend elastisch

VERPAKKING

Grote weerstand tegen veroudering,
weersinvloeden en UV

25 kokers van 310 ml / doos

OMNICOL SILICONE

NEUTRALE, ZUURVRIJE, SCHIMMELBESTENDIGE SILICONENKIT
Neutrale, 1-component weatherseal silicone (RTV-1)
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Een neutrale, schimmelbestendige siliconenkit, die zonder primer
goed hecht op acrylbaden en douchebakken. Bij uitstek geschikt
voor het afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimten en natte cellen, met name voegen tussen kunststof baden, douchebakken
en tegelwanden, voegen tussen wand en vloer en bewegingsvoegen
in tegelwanden en vloeren.









VERBRUIK

Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen.
Uitstekende hechting aan kunststof baden
of douches.
Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling
en reinigings-middelen.

Afhankelijk van de toepassing

VERPAKKING

15 kokers van 310 ml / doos

Niet geschikt voor natuursteen zoals
marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).

PARASILICO FR

BRANDWERENDE, NEUTRAAL ALCOXY VERNETTENDE, 1-COMPONENT SILICONE (RTV-1)
TOEPASSINGSGEBIED








Geschikt voor het afdichten van voegen waar hoge
eisen worden gesteld inzake brandveiligheid.
Geschikt voor aansluitvoegen in muren en voor
topafdichting van beglazing.
Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en
industrie voorkomende materialenzoals beton, baksteen... Op poreuze ondergronden wordt een primer
aanbevolen.
Voldoet aan de eisen van de FDA code 21 §177.2600
(e) voor voedselcontact.

VOORDELEN & KENMERKEN




Brandwerende, neutraal alcoxy vernettende, 1-component
silicone (RTV-1)

Het verbruik hangt af van de
toepassing.

Getest volgens BS 476: Part 20:1987 en prEN 13663:1998 in verticale lineaire voegen met een breedte tot 50
mm

VERPAKKING



Opschuimend bij contact met vuur



Zeer goede verwerkbaarheid



Uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen



Blijvend elastisch
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VERBRUIK

12 worsten van 600 ml/doos
50 dozen/pallet
Grijs

Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden,
UV-bestendig
Bevat geen halogenen en isocyanaten

SILICONE

LIJMEN & AFDICHTEN
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PRO FIX - PU FOAM

1 COMPONENT PUR - LOW EXPANSION - ISOLATIE EN MONTAGESCHUIM
Eéncomponent polyurethaan isolatie- en montageschuim speciaal ontwikkeld voor verschillende toepassingen voor het afdichten en opvullen van voegen en andere verbindingen in de
bouw en de industrie. PU FOAM heeft een hoog rendement.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Voegen rondom raamlijsten en deurkozijnen
Afdichting van thermische en akoestische
isolatieplaten



Isolatie van leidingen en pijpen



Afdichting en verbinding van voegen



Reductie van thermische bruggen













VERBRUIK

Hecht goed op de meeste materialen zoals hout, beton, steen,
gips, metaal, PVC en polystyreen.

ca. 50 L / bus

Hoge opbrengst
Lage uithardingsdruk en beperkte post-expansie vermijden
vervorming van bouwelementen
Hoge thermische en akoestische isolatiewaarde

VERPAKKING

750 ml - 12 stuks/doos

Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperatuur tussen +5 ºC en
+40 ºC (optimaal resultaat bij 20 ºC)
Geschikt voor gebruik bij aërosoltemperatuur tussen +5 ºC en
+35 ºC (optimaal resultaat bij 20 ºC)

PRO FIX - PU GLUE

1 COMPONENT PUR - MONTAGESCHUIM VOOR PANELEN & ISOLATIEPLATEN
PU GLUE is een lijm voor diverse bouwwerkzaamheden binnen en buiten, met name voor het verlijmen van isolatiepanelen. Kan het hele jaar door gebruikt worden en zorgt voor goede
resultaten bij temperaturen van -5 tot + 30°C. PU GLUE heeft uitstekende lijm- en thermische isolatieeigenschappen, een lage uithardingsdruk en een lichte uitzetting. Hecht goed op
de meeste materialen zoals polystyreen, gipsplaten, hout, beton, steen, metaal en PVC. PU GLUE bevat noch CFC, noch HCFC en HFC.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Bevestiging van isolatiepanelen (Iko,
Recticel, Unilin,…) op gevels, daken en
funderingen, ...
Verlijming van bouwblokken
Verlijming van panelen

VERBRUIK



Uitstekende verlijmende eigenschappen



Geschikt tijdens het hele seizoen, bij temperaturen van 5 tot 30°C

ca. 50 L / bus



Lage uithardingsdruk en na-expansie



Geschikt voor vele oppervlakken

VERPAKKING



Vermindering van de impact van koudebruggen

750 ml - 12 stuks/doos

PARAFOAM FLEXIBLE NBS
EÉN-COMPONENT PU PISTOOLSCHUIM - ELASTISCH
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Ideaal voor duurzaam isoleren bij lage
energie en passieve woningbouw.



Ideaal voor bewegingsgevoelige voegen.



Afdichten van ramen en deuren.





Opvullen van holle ruimtes en openingen (in
dakconstructies).
Uitstekende kleefkracht op alle courante
bouwmaterialen, zoals hout, beton, steen,
pleister, metaal, harde PVC, polystyreen, etc.









PUR SCHUIM

Elastisch schuim, dat bewegingen van omringende materialen
opvangt en het inscheuren van het schuim tegengaat
All season schuim, kan worden gebruikt bij omgevingstemperatuur van -5°C tot 30°C
Hoog rendement - minimale nawerking (uiterst lage expansiedruk)
Goede thermische en akoestische isolatie



CFK- en HCFK-vrij (ozononschadelijk)



Precieze dosering met het NBS pistool



LIJMEN & AFDICHTEN

Eén-component PU pistoolschuim
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VERBRUIK

Het verbruik hangt af van de
toepassing.
VERPAKKING

12 bussen van 750 ml/doos
56 dozen/pallet

Geen uitharding achter het veiligheidsventiel en geen insijpeling
van luchtvochtigheid
Uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, gepleisterd en overschilderd worden en is bestand tegen water
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PARAFOAM FR NBS

BRANDVERTRAGEND, ÉÉN-COMPONENT PU PISTOOLSCHUIM
TOEPASSINGSGEBIED


Voor het dichten, isoleren en vullen van grotere
naden, voegen en scheuren waarbij brandwerendheid
belangrijk is








VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Brandvertragend, één-component PU pistoolschuim



Tot 240 minuten brandwerend



Goede thermische en akoestische isolatie



CFK- en HCFK-vrij (ozononschadelijk)

Tussen prefabelementen,



Precieze dosering met het NBS pistool

Dichtstoppen van brandvrije raam- en deurenkozijnen...



Hoog rendement - minimale nawerking

Dichten van verbindingen muur en plafond en van
voegen in fire rated muren,

Uitstekende kleefkracht op beton, hout, metselwerk,
steen, plamuur, metalen en de meeste kunststoffen,
polystyreen, polyurethaanschuim, polyester, harde
PVC, etc.





Het verbruik hangt af van de
toepassing.
VERPAKKING

12 bussen van 750 ml/doos
56 dozen/pallet

Geen uitharding achter het veiligheidsventiel, geen insijpeling van luchtvochtigheid
Uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, gepleisterd en
overschilderd worden en is bestand tegen water

PRO FIX - PU FOAM FIREPROOF

1 COMPONENT PUR - ISOLATIE EN MONTAGESCHUIM - BRANDWEREND
Eéncomponent, gebruiksklaar polyurethaanschuim voor diverse toepassingen in de bouwsector, bijv. het plaatsen van branddeuren en - ramen, het afdichten van voegen in
brandwanden en andere afdichtingswerkzaamheden in gebieden met verhoogde eisen aan de brandwerende eigenschappen van bouwmaterialen. De brandwerendheid wordt getest
volgens de Europese norm EN 1366-4 en de reactie bij brand volgens DIN 4102-1 (B1). De brandwerendheid wordt beoordeeld volgens EN 13501-2. Lage uitzetting voorkomt
vervorming van de constructie-elementen. Hecht goed op de meeste materialen zoals hout, beton, steen, gips, metaal, PVC en polystyreen.
TOEPASSINGSGEBIED








Installatie van brandwerende deuren en
ramen
Afdichting van voegen in brandwerende
wanden
Afdichtingswerkzaamheden op plaatsen
waar hogere eisen worden gesteld aan de
brandwerendheid van de bouwmaterialen
Regelmatige afdichtingswerkzaamheden in
de bouwsector

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Brandwerendheid type B1



Lage uitzetting vermijdt vervorming van bouwelementen



Hoge mechanische sterkte



Hoge thermische en akoestische isolatiewaarde

VERPAKKING

Hecht goed op de meeste materialen zoals hout, beton, steen,
gips, metaal, PVC en polystyreen.

750 ml - 12 stuks/doos







ca. 40 - 45 l / bus

Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperatuur tussen +5 ºC en
+30 ºC (optimaal resultaat bij 20 ºC)
Geschikt voor gebruik bij aërosoltemperatuur tussen +10 ºC en
+25 ºC (optimaal resultaat bij 20 ºC)
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PUR SCHUIM

LIJMEN & AFDICHTEN
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PARASILICO CLEANER

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET UITGEHARDE KIT
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van
niet uitgeharde kit
Alsook voor het reinigen en ontvetten van
diverse ondergronden.

VERBRUIK



Reinigingsmiddel

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Ontvetter

VERPAKKING



Doorzichtige vloeistof



Bevat geen antistatikum

Op gelakte aluminium dient de gebruiker
vooraf te testen of het product geen aantasting geeft

12 spuitbussen van 400 ml/doos - 60 dozen/pallet
Bidon 5 l - 120 bidons/pallet
Bidon 25 l - 26 bidons/pallet
Vat 200 l - 2 vaten/pallet - Op bestelling

PARASILICO DL 100

GLADSTRIJKVLOEISTOF VOOR VOEGKITTEN
Kant en klaar gladstrijkmiddel voor voegkitten zoals silicone, polyurethaan, polymeer,…
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het gladstrijken van net aangebrachte
voegkitten zoals silicone, polyurethaan en
polymeer



VERBRUIK

Kant- en klare oplossing: het product is reeds op concentratie
gebracht en kan direct gebruikt worden zonder af te lengen



Volledig pH-neutraal



Niet agressief ten opzichte van de voegkit



Laat na spoeling geen vlekken na



Bevat geen solventen of zuren



Geeft geen aantasting op de meest courante ondergronden.

Afhankelijk van de toepassing

VERPAKKING

500 ml - 12 stuks/doos

PRO FIX - PU CLEANER

REINIGER PUR PISTOLEN
Reiniger op basis van acetone, ontwikkeld voor de effectieve inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en voor de verwijdering van niet uitgehard polyurethaanschuim.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Ontwikkeld voor de effectieve inwendige
en uitwendige reiniging van schuimpistolen
en voor het verwijderen van niet-uitgehard
PU-schuim

VERBRUIK



Kleurloos



PU CLEANER is vrij van CFK’s, HCFK’s en HFK’s.
VERPAKKING

Dit product kan ook worden gebruikt om
verse verf, was, vet, olie en lijmresten te
verwijderen.

500 ml - 12 stuks/doos

PARAFOAM REMOVER
EÉN-COMPONENT PU SCHUIM VERWIJDERAAR
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Afbijtmiddel

Het verbruik hangt af van de toepassing.



Voor uitgeharde resten polyurethaanschuim.

VERPAKKING

15 flesjes van 500 ml/doos
48 dozen/pallet
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LIJMEN & AFDICHTEN

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES
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LIJMEN & AFDICHTEN
GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES


INJECTIEPACKER ROND



INJECTIEPIJPJE



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 6mm - VOL

1500 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 8mm - VOL

900 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 10mm - VOL

600 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 13mm - VOL

400 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 15mm - HOL

250 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 20mm - HOL

150 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 25mm - HOL

100 lm 1 rol



RONDE MOUSSEBAND GESL.CEL - Ø 30mm - HOL

80 lm 1 rol



EUCOGUN SMALL

1 stuk



EUCOGUN LARGE

1 stuk



SPUITMOND SMALL



SPUITMOND STANDARD



SPUITMOND LARGE



PRO FIX - PU GUN PRO

1 stuk



PRO FIX - PU GUN

1 stuk



SCHOONMAAKPAPIER

1 rol
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WATERDICHTING
PREVENTIEF
INJECTIEHARS
GEVEL
KABEL-& BUISDOORVOEREN
VLOEIBAAR
TANKING MEMBRAAN

EUCOPREV B

BENTONIET ZWELBAND VOOR HET ACTIEF AFDICHTEN VAN STORTNADEN, COSTRUCTIE- EN HERNEMINGSVOEGEN
EUCOPREV B wordt bevestigd in stortnaden, constructievoegen en hernemingsvoegen. In contact met water en ingesloten in beton zal EUCOPREV B door zwelling actief de
waterinfiltratie stoppen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Constructievoegen in beton.





Hernemingsnaden.





Aanstorten van buisdoorvoeren.







Stortnaden tussen geprefabriceerde beton
elementen en te storten wanden zoals
waterreservoirs en mangaten.
Voegen tussen vloerplaten/muren en
damwanden.
Enz...











VERBRUIK

Stabiele kwaliteit.
Stabiel bij zwellen in contact met water: Niet uitwassen / uitspoelen
Kan drukken tot 6 bar weerstaan.
Permanent actief systeem met herhaaldelijke “nat/
droog cycli”.
Eenvoudige installatie, geen speciale gereedschappen nodig.
Zwelcapacitiet tot 330%. (In zout en brak water:
gebruik EUCOPREV B SALT)
Goede afdichting ongeacht mogelijke oneffenheden
en onvolkomenheden in het betonoppervlak.

Het verbruik hangt af van de totale lengte van de
constructievoeg die dient behandelt te worden.
Hou rekening met een minimum zijdelingse
overlap van 5 cm.
VERPAKKING

EUCOPREV B - 25 x 20 mm.
Band van 5 meter lang.
6 x 5 m banden per doos (= 30 m per doos)
36 dozen per pallet (= 1080 meter per pallet)
EUCOPREV B - 20 x 10 mm.
Band van 10 meter lang.
5 x 10 m banden per doos (= 50m per doos)
60 dozen per pallet (= 3000 meter per pallet)

EUCOPREV B SALT

BENTONIET ZWELBAND VOOR HET ACTIEF AFDICHTEN VAN STORTNADEN, COSTRUCTIE- EN HERNEMINGSVOEGEN BIJ ZOUT EN BRAK WATER
EUCOPREV B SALT wordt bevestigd in stortnaden, constructievoegen en hernemingsvoegen bij toepassingen met zout en brak water. In contact met water en ingesloten in beton zal
EUCOPREV B SALT door zwelling actief de waterinfiltratie stoppen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Constructievoegen in beton.





Hernemingsnaden.





Aanstorten van buisdoorvoeren.







Stortnaden tussen geprefabriceerde beton
elementen en te storten wanden zoals
waterreservoirs en mangaten.
Voegen tussen vloerplaten/muren en
damwanden.
Enz...











VERBRUIK

Stabiele kwaliteit.
Stabiel bij zwellen in contact met water: Niet uitwassen / uitspoelen
Kan drukken tot 6 bar weerstaan.
Permanent actief systeem met herhaaldelijke “nat/
droog cycli”.
Eenvoudige installatie, geen speciale gereedschappen nodig.
Zwelcapacitiet tot 550%.
Goede afdichting ongeacht mogelijke oneffenheden
en onvolkomenheden in het betonoppervlak.

Het verbruik hangt af van de totale lengte van de
constructievoeg die dient behandelt te worden.
Hou rekening met een minimum zijdelingse
overlap van 5 cm.
VERPAKKING

EUCOPREV B SALT - 25 x 20 mm.
Band van 5 meter lang.
6 x 5 m banden per doos (= 30 m per doos)
36 dozen per pallet (= 1080 meter per pallet)
EUCOPREV B SALT - 20 x 10 mm.
Band van 10 meter lang.
5 x 10 m banden per doos (= 50 m per doos)
60 dozen per pallet (= 3000 meter per pallet)

EUCOPREV B GRID

BEVESTIGINGSRASTER VOOR EUCOPREV B EN EUCOPREV B SALT BENTONIET ZWELBANDEN
EUCOPREV B GRID is een bevestigingsraster voor EUCOPREV B, EUCOPREV B SALT (BENTONIET zwelbanden).
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Voornamelijk bij verticale toepassingen.
Voornamelijk bij horizontaal hangende
toepassingen.





VERBRUIK

Sterk.
Goede bevestiging van EUCOPREV B EN EUCOPREV B
SALT bentonietbanden.



Eenvoudig te installeren.



Vernagelen met nagelpistool.

Het verbruik hangt af van de totale lengte van de
constructievoeg die dient behandelt te worden.
Hou rekening met een minimum zijdelingse
overlap van 5 cm. 1 meter raster per 1 meter
zwelband.
VERPAKKING

EUCOPREV B GRID
U-vormig raster van 1 meter lang
Mazen van 5 op 5 mm.
30 x 1 m rasters per doos (= 30 m per doos)
72 dozen per pallet (= 2160 meter per pallet)
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EUCOPREV S 4V

SYNTHETISCHE ZWELBAND VOOR HET ACTIEF AFDICHTEN VAN STORTNADEN, CONSTRUCTIE- EN HERNEMINGSVOEGEN
EUCOPREV S 4V wordt bevestigd in stortnaden, constructievoegen en hernemingsvoegen of in voegen tussen prefeb elementen. In contact met water en ingesloten in of tussen beton
zal EUCOPREV S 4V door zwelling actief de waterinfiltratie stoppen.
TOEPASSINGSGEBIED
















VOORDELEN & KENMERKEN

Constructievoegen in beton.



Milieuvriendelijk.

Hernemingsnaden.



Goede impactweerstand.

Aanstorten van buisdoorvoeren.



Stortnaden tegen geprefabriceerde
betonelementen.
Koude voegen tussen prefab beton
elementen.

Permanent actief systeem met herhaaldelijke “nat/droog
cycli”.



Zwelcapaciteit tot 300%. (>4V).



Strip gaat niet doorhangen indien correct geplaatst.



Buis doorgangen in beton elementen.
Voegen tussen vloerplaten/muren en
damwanden.
Enz...

VERBRUIK







Flexibiliteit en zeer hoge zwelcapaciteit. Hierdoor kan
EUCOPREV S 4V beperkte bewegingen in de constructies opvangen. (Niet geschikt voor waterdichting van
expansievoegen.)

Het verbruik hangt af van de totale lengte van
de constructievoeg die dient
behandelt te worden. Hou rekening met een
minimum zijdelingse overlap
van 5 cm.
VERPAKKING

EUCOPREV S 4V - 20 x 5 mm.
Band van 10 meter lang.
5 x 10 m banden per doos (= 50 m per doos)
60 dozen per pallet (= 3000 meter per pallet)

Weerstand tot 6 bar waterdruk.
Blijvend actief systeem met herhaaldelijke “nat/droog
cycli”.
Eenvoudige installatie, geen speciale gereedschappen
nodig.

EUCOPREV S 7V

SYNTHETISCHE ZWELBAND VOOR HET ACTIEF AFDICHTEN VAN STORTNADEN, CONSTRUCTIE- EN HERNEMINGSVOEGEN
EUCOPREV S 7V wordt bevestigd in stortnaden, constructievoegen en hernemingsvoegen of in voegen tussen prefeb elementen. In contact met water en ingesloten in of tussen beton
zal EUCOPREV S 7V door zwelling actief de waterinfiltratie stoppen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Constructievoegen in beton.



Milieuvriendelijk.



Hernemingsnaden.



Goede impactweerstand.



Aanstorten van buisdoorvoeren.













Stortnaden tegen geprefabriceerde
betonelementen.
Koude voegen tussen prefab beton
elementen.

Permanent actief systeem met herhaaldelijke “nat/droog
cycli”.



Zwelcapaciteit tot 610%. (>7V).



Strip gaat niet doorhangen indien correct geplaatst.



Buis doorgangen in beton elementen.
Voegen tussen vloerplaten/muren en
damwanden.
Enz...

VERBRUIK







Flexibiliteit en zeer hoge zwelcapaciteit. Hierdoor kan
EUCOPREV S 7V beperkte bewegingen in de constructies opvangen. (Niet geschikt voor waterdichting van
expansievoegen.)
Weerstand tot 7 bar waterdruk.
Blijvend actief systeem met herhaaldelijke “nat/droog
cycli”.
Eenvoudige installatie, geen speciale gereedschappen
nodig.

Het verbruik hangt af van de totale lengte van
de constructievoeg die dient
behandelt te worden. Hou rekening met een
minimum zijdelingse overlap
van 5 cm.
VERPAKKING

EUCOPREV S 7V - 20 x 10 mm.
Band van 10 meter lang.
7 x 10 m banden per doos (= 70 m per doos)
30 dozen per pallet (= 2100 meter per pallet)
EUCOPREV S 7V - 20 x 5 mm.
Band van 10 meter lang.
5 x 10 m banden per doos (= 50 m per doos)
60 dozen per pallet (= 3000 meter per pallet)

EUCOPREV S SALT

SYNTHETISCHE ZWELBAND VOOR HET ACTIEF AFDICHTEN VAN STORTNADEN, CONSTRUCTIE- EN HERNEMINGSVOEGEN BIJ ZOUT EN BRAK WATER
EUCOPREV S SALT wordt bevestigd in stortnaden, constructievoegen en hernemingsvoegen of in voegen tussen prefeb elementen bij toepassingen met zout en brak water. In contact
met water en ingesloten in of tussen beton zal EUCOPREV S SALT door zwelling actief de waterinfiltratie stoppen.
TOEPASSINGSGEBIED
















VOORDELEN & KENMERKEN

Constructievoegen in beton.



Milieuvriendelijk.

Hernemingsnaden.



Goede impactweerstand.

Aanstorten van buisdoorvoeren.



Stortnaden tegen geprefabriceerde
betonelementen.
Koude voegen tussen prefab beton
elementen.

Permanent actief systeem met herhaaldelijke “nat/droog
cycli”.



Zwelcapaciteit tot 1000%. (>11V).



Strip gaat niet doorhangen indien correct geplaatst.



Buis doorgangen in beton elementen.
Voegen tussen vloerplaten/muren en
damwanden.
Enz...

VERBRUIK







Flexibiliteit en zeer hoge zwelcapaciteit. Hierdoor kan
EUCOPREV S SALT beperkte bewegingen in de constructies opvangen. (Niet geschikt voor waterdichting van
expansievoegen.)
Weerstand tot 6 bar waterdruk.
Blijvend actief systeem met herhaaldelijke “nat/droog
cycli”.
Eenvoudige installatie, geen speciale gereedschappen
nodig.
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PREVENTIEF

Het verbruik hangt af van de totale lengte van
de constructievoeg die dient
behandelt te worden. Hou rekening met een
minimum zijdelingse overlap
van 5 cm.
VERPAKKING

EUCOPREV S SALT - 20 x 10 mm.
Band van 10 meter lang.
7 x 10 m banden per doos (= 70 m per doos)
30 dozen per pallet (= 2100 meter per pallet)
EUCOPREV S SALT - 20 x 5 mm.
Band van 10 meter lang.
5 x 10 m banden per doos (= 50 m per doos)
60 dozen per pallet (= 3000 meter per pallet)

WATERDICHTING

45

EUCOPREV PLUG

BENTONIET ZWELBAND VOOR HET ACTIEF AFDICHTEN VAN STORTNADEN, COSTRUCTIE- EN HERNEMINGSVOEGEN
EUCOPREV PLUG is een zwelplug voor het afsluiten van de binnenkant van bekistingsafstandshouders. De plug is gemaakt van een licht grijze halfharde plastic drager met deels
een omhulsel van zwelbare polymeren. De geribbelde structuur van de plug zorgt voor een eerste barrière tegen binnendringend water, terwijl het zwelgedeelte na contact met
binnensijpelend water zal uitzetten en een extra definitieve waterdichting zal garanderen.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met binnen-Ø 22 mm.
Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met binnen-Ø 24 mm.
Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met binnen-Ø 26 mm.





Makkelijke installatie.

1 Plug per uiteinde van de afstandshouder.

Geen speciaal gereedschap vereist - enkel een
hamer.



Geen mortels of lijmen nodig / aan te maken.



Geen nabehandeling vereist.



Zeer goede chemische resistentie.

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met binnen-Ø 32 mm.

VERBRUIK

VERPAKKING

EUCOPREV PLUG - Ø 22 mm:
100 plugs / plastic zak
10 zakken / kartonnen doos
EUCOPREV PLUG - Ø 24 / 26 / 32 / 34 mm:
100 plugs / plastic zak
5 zakken / kartonnen doos

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met binnen-Ø 34 mm.

EUCOPREV DISC

ZWELDISC OM DE BUITENKANT VAN BEKISTINGSAFSTANDHOUDERS WATERDICHT AF TE SLUITEN
EUCOPREV DISC is een zweldisc voor het afsluiten van de buitenkant van bekistingsafstandshouders. De disc is gemaakt van een zwelbaar polymeer in de vorm van een schijf met een
gat in het midden. Bij contact met binnensijpelend water in de stortnaad tussen beton en de afstandshouder zal de disc uitzetten en een waterdichte barrière vormen in de naad.
TOEPASSINGSGEBIED














VOORDELEN & KENMERKEN

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 6 mm.
Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 10 mm.
Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 12 mm.



Makkelijke installatie.



Geen speciaal gereedschap vereist.



Geen mortels of lijmen nodig / aan te maken.



Geen nabehandeling vereist.



Zeer goede chemische resistentie.

VERBRUIK

1 Disc per afstandshouder.

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 17 mm.

VERPAKKING

EUCOPREV DISC - met binnen-Ø 6 / 10 / 12 mm:
100 plugs / plastic zak
10 zakken / kartonnen doos
EUCOPREV DISC - met binnen-Ø 17 / 24 mm:
100 plugs / plastic zak
7 zakken / kartonnen doos

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 24 mm.
Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 31 mm.

EUCOPREV DISC - met binnen-Ø 31 / 39 mm:
50 plugs / plastic zak
10 zakken / kartonnen doos

Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal
met buiten-Ø 39 mm.

EUCOPREV TR

ZWELSLOT OM DE BUITENKANT VAN IN TE STORTEN TREKSTANGEN WATERDICHT AF TE SLUITEN
EUCOPREV TR (TIE ROD) is een zwelslot voor het afsluiten van de buitenkant van trekstangen. Het is gemaakt van een zwelbaar polymeer in de vorm van een rond slot. Bij contact met
binnensijpelend water in de stortnaad tussen beton en de trekstang zal het slot uitzetten en een waterdichte barrière vormen in de naad.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Waterdichting rond trekstang

VERBRUIK



Makkelijke installatie.

1 Slot per trekstang.



Geen speciaal gereedschap vereist.

VERPAKKING



Geen mortels of lijmen nodig / aan te maken.



Geen nabehandeling vereist.



Zeer goede chemische resistentie.

EUCOPREV TR - met fixeerlip van 15 mm:
50 sloten / plastic zak
8 zakken / kartonnen doos

EUCOPREV PS

VOORGEVORMDE ZWELBAND MET SLOT OM DE BUITENKANT VAN BUIZEN WATERDICHT AF TE SLUITEN
EUCOPREV PS (PIPE STRAP) is een voorgevormde zwelband met zwelslot gemaakt uit zwelpolymeer voor het afsluiten van de buitenkant van buizen. Bij contact met binnensijpelend
water in de stortnaad tussen beton en de buis zal de band en het slot uitzetten en een waterdichte barrière vormen in de naad.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Waterdichting rond buizen en buisdoorvoeren.
Buizen met buitendiameter Ø 70-90 / Ø 110125 / Ø 160-200 mm

WATERDICHTING

PREVENTIEF

VERBRUIK



Makkelijke installatie.

1 stuk per buis.



Geen speciaal gereedschap vereist.

VERPAKKING



Geen mortels of lijmen nodig.



Geen nabehandeling vereist.



Zeer goede chemische resistentie.

EUCOPREV PS voor buizen
Ø 70-90 / Ø 110-125 / Ø 160-200 mm
5 stuks / plastic zak
36 zakken / kartonnen doos

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

EUCOPREV MASTIC

VERSPUITBARE ZWELPASTA VOOR DE WATERDICHTING VAN CONSTRUCTIEVOEGEN EN STORTNADEN
EUCOPREV MASTIC is een 1 component verspuitbare zwelpasta voor de waterdichting van constructievoegen en stortnaden tegen gladde en ruwe ondergronden. Deze is ontwikkeld om
te zwellen in contact met water en vervolgens een waterdichting te creëren en de voeg of naad af te sluiten van indringend water.
TOEPASSINGSGEBIED




















VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Buitenkant buizen



Eén-component systeem.

Buitenkant afstandshouders, draad- en trekstangen



MDI gebaseerd.



Zeer goede hechting op beton en staal.

Ruwe of gladde constructie- en hernemings voegen,
stortnaden,... in beton.
Prefab-elementen, aanstorten tegen voorgevormde
betonelementen.
Aanstorten tegen damwandplanken, secanspale wanden,
bestaande wanden, ...
Stortnaad vloerplaat/wand.
In combinatie met kimblik om toch een actief systeem te
creëren.



Kan geplaatst worden op vochtige ondergronden en in vochtige omstandigheden.



Hoge elasticiteit.



Blijft elastisch na uitharding.



Solvent vrij.



Hoge zwelling: tot 450%.



Zakt niet uit.

Gemiddeld verbruik hangt af van kwaliteit en ruwheid van het oppervlak.
Spuitmond afgesneden op 1 cm geeft
een ril van ongeveer 6 m / worst.
VERPAKKING

EUCOPREV MASTIC is beschikbaar
als volgt:
1 worst is 600 cc (Gewicht per worst:
0,9 kg)
12 worsten/doos (= minimum afname)
1 pallet = 40 dozen

Als lijm voor bentoniet- en synthetische zwelbanden zoals
EUCOPREV B - EUCOPREV B SALT - EUCOPREV S 4V en
7V - EUCOPREV S SALT of andere...
Uitvlakken van een te ruwe ondergrond alvorens het plaatsen van bentoniet- en synthetische zwelbanden.
Enz...

EUCOPREV MASTIC UW

VERSPUITBARE ZWELPASTA VOOR DE WATERDICHTING VAN CONSTRUCTIEVOEGEN EN STORTNADEN - NATTE OMSTANDIGHEDEN & ONDER WATER TOEPASBAAR
EUCOPREV MASTIC UW is een 1 component verspuitbare zwelpasta voor de waterdichting van constructievoegen en stortnaden tegen gladde en ruwe ondergronden. Deze is ontwikkeld
om te zwellen in contact met water en vervolgens een waterdichting te creëren en de voeg of naad af te sluiten van indringend water. EUCOPREV MASTIC UW is toepasbaar in natte
omstandigheden en zelfs onder water.
TOEPASSINGSGEBIED


















VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Buitenkant buizen



Eén-component systeem.

Buitenkant afstandshouders, draad- en trekstangen



MDI gebaseerd.



Zeer goede hechting op beton en staal.

Ruwe of gladde constructie- en hernemings voegen,
stortnaden,... in beton.
Prefab-elementen, aanstorten tegen voorgevormde
betonelementen.
Aanstorten tegen damwandplanken, secanspale wanden,
bestaande wanden, ...
Stortnaad vloerplaat/wand.
In combinatie met kimblik om toch een actief systeem te
creëren.
Als lijm voor bentoniet- en synthetische zwelbanden zoals
EUCOPREV B - EUCOPREV B SALT - EUCOPREV S 4V en
7V - EUCOPREV S SALT of andere...



Kan geplaatst worden op natte ondergronden
en in natte omstandigheden,



zelfs onder water toepasbaar.



Hoge elasticiteit.



Blijft elastisch na uitharding.



Solvent vrij.



Zwelling: tot 200%.



Zakt niet uit.

Gemiddeld verbruik hangt af van kwaliteit en ruwheid van het oppervlak.
Spuitmond afgesneden op 1 cm geeft
een ril van ongeveer 6 m / worst.
VERPAKKING

Kokers of worsten
12 stuks/doos

Uitvlakken van een te ruwe ondergrond alvorens het plaatsen van bentoniet- en synthetische zwelbanden.



Afdichten van sloten in damwandplanken



Enz.
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EUCOPREV TUBE

INJECTIEKANAAL VOOR HET AFDICHTEN VAN CONSTRUCTIE - EN STORTNADEN IN BETONCONSTRUCTIES.
EUCOPREV TUBE is een injectiekanaal voor het afdichten van constructie- en stortnaden. Het wordt geplaatst in het midden van de te vormen stortnaad. Bij mogelijke waterinfiltraties na
het storten van het beton kan het injectiekanaal geinjecteerd worden met reactieve injectieharsen. EUCOPREV TUBE is een blauw/groen injectiekanaal met sleufjes. Door de druk tijdens
het injecteren openen de sleufjes zodat het hars toegang krijgt tot de stortnaad. De harsen zwellen dan als ze in contact komen met het indringende water om zo de voeg af te dichten.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Wordt geplaatst in stortnaden



Milieuvriendelijk.



Rondom buisdoorgangen



Eenvoudig te plaatsen, geen speciale gereedschappen nodig.



Compleet systeem geleverd met alle bijhorigheden.



Geen indringing van beton in het kanaal tijdens het storten.



Sleufjes openen bij lage druk tijdens de injectie.



Kan aangepast worden aan de nodige lengte.



Kan zowel preventief als curatief geïnjecteerd worden.

VERPAKKING



Zones zonder waterinfiltratie behoeven geen injectie.

EUCOPREV TUBE is een blauw/groen injectiekanaal.
50 meter per rol.









Holtes tussen betonplaten en
damwanden.
Hernemingsnaden
Voegen tussen oud en nog aan
te storten vers beton.
etc...



Combinatie met andere waterdichtingssystemen zoals kimblik,
kunststof voegbanden, bentoniet zwelbanden, synthetische
zwelrubbers, zwelpasta,... is mogelijk.

1 m Injectiekanaal per lopende meter voeg. (Hou
rekening met de overlap van 10 cm)
3 Bevestigingsclips per lopende meter injectiekanaal.
2 Blauwe hoekstukken per injectiekanaal.
2 Stukken versterkt PVC kanaal per stuk injectiekanaal, af te snijden op de gewenste lengte.
2 Afsluitdopjes per geassembleerd stuk.

Apart mee te bestellen:
EUCOPREV TUBE ELBOW - kleur blauw
50 stuks / zak
EUCOPREV TUBE FIX CLIP: 100 stuks per zak
EUCOPREV TUBE PVC HOSE: 10 m/rol
EUCOPREV TUBE CAP: 25 stuks/zak

EUCOPREV TUBE PRO

EXTRA VERSTERKT INJECTIEKANAAL VOOR HET AFDICHTEN VAN CONSTRUCTIE - EN STORTNADEN IN BETONCONSTRUCTIES.
EUCOPREV TUBE PRO is een extra versterkt injectiekanaal (metalen spiraal) voor het afdichten van constructie- en stortnaden. Het wordt geplaatst in het midden van de te vormen
stortnaad. Bij mogelijke waterinfiltraties na het storten van het beton kan het injectiekanaal geinjecteerd worden met reactieve injectieharsen. Die zwellen in contact met het indringend
water om de voeg af te dichten. EUCOPREV TUBE PRO heeft ook een semi permeabel membraan om verstopping bij het storten van beton tegen te gaan.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Wordt geplaatst in stortnaden





Rondom buisdoorgangen











VERBRUIK

Hernemingsnaden



Semi permeable membraan.

Voegen tussen oud en nog aan
te storten vers beton.



Eenvoudig te plaatsen, geen speciale gereedschappen nodig.

1 m Injectiekanaal per lopende meter voeg. (Hou
rekening met de overlap van 3 cm)
3 Bevestigingsclips per lopendemeter injectiekanaal.
2 Blauwe hoekstukken per injectiekanaal.
2 Stukken versterkt PVC kanaal per stuk injectiekanaal, af te snijden op de gewenste lengte.
2 Afsluitdopjes per geassembleerd stuk.



Compleet systeem geleverd met alle bijhorigheden.

VERPAKKING



Kan aangepast worden aan de nodige lengte.



Injectie onder lage drukken mogelijk.



Kan zowel preventief als curatief geïnjecteerd worden.



Uniforme verspreiding van het hars in de voeg.



Zones zonder waterinfiltratie behoeven geen injectie.

Holtes tussen betonplaten en
damwanden.

etc...



Milieuvriendelijk.
Vesterkt met een metalen spiraal. (Tegen het samendrukken
door gewicht beton en voor het behouden van de binnendiameter in bochten)

Combinatie met andere waterdichtingssystemen zoals kimblik,
kunststof voegbanden, bentoniet zwelbanden, synthetische
zwelrubbers, zwelpasta,... is mogelijk.

EUCOPREV TUBE PRO: 100 meter per rol.
Apart mee te bestellen:
EUCOPREV TUBE ELBOW - kleur blauw
50 stuks / zak
EUCOPREV TUBE FIX CLIP: 100 stuks per zak
EUCOPREV TUBE PVC HOSE: 10 m/rol
EUCOPREV TUBE CAP: 25 stuks/zak

EUCOPREV TUBE & TUBE PRO - ACCESSOIRES
EUCOPREV TUBE & TUBE PRO - ACCESSOIRES
Bevestigingsbeugels, aansluitstukken, stopjes, pvc slang, etc…

48



EUCOPREV TUBE ELBOW

50 st

1 zak = 50 st



EUCOPREV TUBE FIX CLIP

100 st

1 zak = 100 st



EUCOPREV TUBE FORMHOLDER

50 st

1 zak = 50 st



EUCOPREV TUBE PVC HOSE

10 m

1 rol



EUCOPREV TUBE CAP

25 st

1 zak = 25 st



EUCOPREV DUO BOX

10 st

1 zak = 10 st

WATERDICHTING

PREVENTIEF
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DE NEEF - HA CUT / CUT CFL / FLEX LV / FLEX SLV
POLYURETHAAN INJECTIEHARSEN - VOOR VERSCHILLENDE CURATIEVE WATERDICHTINGSTOEPASSINGEN
1-componentinjectieharsen van de volgende generatie met verbeterde eigenschappen & hun verschillende catalysatoren.
TOEPASSINGSGEBIED




Wij hebben verschillende soorten PUR injectieharsen in ons assortiment opgenomen met elk hun specifieke waterdichtingstoepassing.
Voor het stoppen van indringend water en lekkeges met een groot
of een klein debiet.

VOORDELEN & KENMERKEN


Zie de respectievelijke
technische fiches op
www.eucochem.com

Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact op met uw
EUCOCHEM vertegenwoordiger.

VERBRUIK

Het verbruik moet worden geschat door de ingenieur of de gebruiker en is afhankelijk van de breedte
en de diepte van de scheur of voeg of het soort van
lekkage die moet worden geïnjecteerd.
VERPAKKING

Zie technische fiches

DE NEEF - SAFEFOAM NF

POLYURETHAAN INJECTIEHARS - VOOR CURATIEVE WATERDICHTING VAN BEWEGENDE SCHEUREN EN UITZETTINGSVOEGEN
1-component polyurethaan injectiehars voor het afdichten van bewegende, niet-structurele scheuren en uitzettingsvoegen.
TOEPASSINGSGEBIED










HA Safefoam NF is een ftalaatvrij, 1-component laagviskeus,
hydrofiel polyurethaanhars. Na uitharding vormt HA

Zie de respectievelijke
technische fiches op
www.eucochem.com

VERBRUIK

Het verbruik moet worden geschat door de
ingenieur of de gebruiker en is afhankelijk van de
breedte en de diepte van de scheur of voeg of het
soort van lekkage die moet worden geïnjecteerd.
VERPAKKING

NF kan als 2-componentsysteem met een verhouding met water
van 1/1 worden gebruikt voor het injecteren van droge scheuren.

Zie technische fiches

Voor het afdichten van vochtige, bewegende, niet-structurele
scheuren onder het grondwaterniveau.
Voor het afdichten van waterlekken door de voegen van betonen
tunnelelementen.
Voor scherminjecties achter tunnel-segmenten.



Voor het afdichten van bewegende, lekkende scheuren.



Voor het opvullen van grindnesten onder het grondwaterniveau.





Safefoam NF een inert, flexibel schuim met gesloten celstructuur
en zeer goede treksterkte en hechting. HA Safefoam





VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het waterdichten van mantoegankelijke en niet-mantoegankelijke rioleringen.
Voor uitzettingsvoegen of ronde voegen in combinatie met olievrije
hennepkoord of opencellig schuim

DE NEEF - SOIL AF

POLYURETHAAN INJECTIEHARS - VOOR HET VERHOGEN VAN DE DRAAGKRACHT VAN LOSSE GROND- EN GRINDSOORTEN
1-component, ftalaatvrij, laagviskeus, hydrofoob, polyurethaan injectiehars van de nieuwe generatie met verhoogde prestaties voor het verhogen van de draagkracht van losse grondsoorten.
TOEPASSINGSGEBIED


Grondstabilisatie met hoge sterkte.



Verankering met hoge sterkte in natte of droge omstandigheden







Voorinjecties voor waterdichting en consolidatie voor de TBM, bij
“drill and blast” en bij NATM

Zie de respectievelijke
technische fiches op
www.eucochem.com

VERBRUIK

Het verbruik moet worden geschat door de
ingenieur of de gebruiker en is afhankelijk van
verschillende factoren zoals de toepassing, het
soort grond, etc…
VERPAKKING

Verankeren van schroef- en boogankers in droge of natte omstandigheden

Zie technische fiches

Scherminjecties en indammen van chemicaliën



Grondstabilistatie rond rioleringen





Combi-grouting in combinatie met cement of microfijne cement





VOORDELEN & KENMERKEN

Opvullen van grote openingen in rotsformaties, breuklijnen, grindlagen in natte of droge omstandigheden door
middel van speciale technieken en/of gevulde harsen (Contacteer
EUCOCHEM BV)

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

INJECTIEHARS

WATERDICHTING
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EUCOINJECT PU HYDROGEL RD
SILAAN GEBASEERDE INJECTIECREME TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

EUCOINJECT HYDROGEL RD is een gebruiksklare, sterk geconcentreerde, olievrije, op silaan gebaseerde en waterige injectiecrème. De injectie in metselwerk leidt, na penetratie, tot een
hydrofobe barrière en dringt door de speciale formule in zeer fijne capillairen.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOINJECT HYDROGEL RD dringt, door
diffusie en absorptie, tot in de haarvaten van het
metselwerk en wordt gebruikt voor het injecteren
van muren tegen optrekkend vocht in oude
gebouwen. De nieuw ontwikkelde technologie
maakt injectie in zeer vochtige muren mogelijk
met vochtigingsgraad tussen 95% en 100%. De
gel heeft een silaanactief gehalte van ca. 83%
(+/- 3%).



Klaar voor gebruik



Gel-achtige consistentie



Zonder oplosmiddelen



Olievrij



Hydrofoob, geen verstopping van de poriën



Geen vulling van holtes nodig



Uitstekende penetratie in zeer grote haarvaten



Bruikbaar in zeer vochtige muren



Versnelde penetratie

VERBRUIK

Ongeveer. 1,5 kg / per m en m² muur met boorgaten van Ø 12 mm
Voorbeeld:
11,5 cm wanddikte: ca. 100 ml / boorgat Ø 12 mm
24,0 cm wanddikte: ca. 220 ml / boorgat Ø 12 mm
36,0 cm wanddikte: ca. 330 ml / boorgat Ø 12 mm
48,0 cm wanddikte: ca. 440 ml / boorgat Ø 12 mm
VERPAKKING

Worsten van 600 cc
Emmers van 10 kg
Andere verpakkingen op aanvraag beschikbaar:
Emmers van 5 kg
Emmers van 25 kg
IBC-Container van 800 kg

EUCOSOLV PUMP CLEAN

ECOLOGISCH VERANTWOORD SPOELMIDDEL VOOR INJECTIEPOMPEN
EUCOSOLV PUMP CLEAN is een niet ontvlambaar solvent voor het reinigen en spoelen van polyurethaan injectiepompen en voor het zuiver maken van gebruikt materieel. Het bestaat uit
een samenstelling van organische solventen met een hoog oplossend vermogen van vloeibare polyurethaanproducten.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Spoelen en reinigen van pompen en injectieslangen die gebruikt zijn voor het injecteren van
polyurethaan injectieharsen.
Zuiver maken van materieel dat in contact is geweest met niet uitgeharde polyurethaanharsen.



Ecologisch verantwoord.



Organisch solvent.



Niet ontvlambaar



Bevat geen water

VERBRUIK

Afhankelijk van het type pomp, de lengte van de injectieslang en de aard van vervuiling van de pomp.
VERPAKKING

Bus van 5 kg
Bus van 20 kg

DESOI

PAKKERS EN TOEBEHOREN VOOR VERSCHILLENDE PUR INJECTIETOEPASSINGEN
1-component, ftalaatvrij, laagviskeus, hydrofoob, polyurethaan injectiehars van de nieuwe generatie met verhoogde prestaties voor het verhogen van de draagkracht van losse grondsoorten
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KONISCHE PACKER STAAL 10 mm

1 doos 100 st. / doos



KONISCHE PACKER PLASTIC 10 mm

1 doos 100 st. / doos



SHEETPILE PACKER - Boring 15 mm - M6

1 stuk 1 stuk



SHEETPILE PACKER - Boring 30 mm - 1 / 4"

1 stuk 1 stuk



SHEETPILE PACKER - Boring 150 mm - 1 / 4"

1 stuk 1 stuk



SCHUIFKOP - M6

1 stuk 1 stuk



SCHUIFKOP - 1 / 4"

1 stuk 1 stuk



STEEL PACKER - VLAKKOP - Ø 13 mm - 110mm

1 doos 100 st. / doos



COMBI PACKER - VLAKKOP - Ø 18 mm - 170mm

1 doos 100 st. / doos



SCHUIFKOPPELING HAAKS

1 stuk 1 stuk



DRAAIKOPPELING HAAKS

1 stuk 1 stuk



METALEN RING

1 stuk 1 stuk



VEER

1 stuk 1 stuk



DICHTINGSRUBBER

1 stuk 1 stuk

WATERDICHTING

INJECTIEHARS

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

IKO ZELFREINIGER

VLOEIBAAR, MILIEUVRIENDELIJK EN BIOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL
Vloeibaar, milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen voor het verwijderen van vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong op buiten oppervlakken.Het
product werkt uit zichzelf, schrobben is niet noodzakelijk.
TOEPASSINGSGEBIED


IKO pro Zelfreiniger kan gebruikt worden op
platte en hellende daken (bitumen dakbanen,
leien, pannen, golfplaten, …); gevels; terrassen
en tuinmeubelen.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde
soorten poederlak. Het product eerst testen op
een niet-zichtbare plaats.

± 10 m² met 1 liter verdund product naar gelang
de vervuiling.
VERPAKKING

Jerrycan van 5L

EUCOPROOF HYDROGEL W85

HYDROFOBERINGSGEL OP BASIS VAN SILAAN EN SILOXAAN, 85% ACTIEVE STOF
EUCOPROOF HYDROGEL W85 is een hoogwaardig, gel- en waterachtig hydrofobiseringsproduct op basis van Silaan en Siloxaan met een extra hoog gehalte aan werkzame stof. Het
gehalte aan werkzame stof is ca. 85%. Na aanbrengen op absorberende ondergronden leidt het tot een duurzaam hydrofoob (waterafstotend) oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF HYDROGEL W85 wordt gebruikt als
waterafstotende bescherming voor alle minerale
en alkalische oppervlakken. Het materiaal dringt
gedurende lange tijd in het oppervlak waardoor
een waterafstotend oppervlak ontstaat. Water zal
gemakkelijk afstoten op het oppervlak, bovendien wordt het oppervlak vuilafstotend.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Gel-achtige consistentie

100 tot 200 gr/m².

Hierdoor langere penetratietijd - betere opname door het oppervlak



Zeer hoog gehalte aan actieve stof (85%)



Alkalisch bestendig



Vermindert effectief de opname van chlorides



Waterdampdoorlatend



Solventvrij



VERPAKKING

Emmers van 10 L

Eenvoudig aan te brengen met rol, borstel of
prof. spuitapparatuur.

EUCOPROOF HYDROGEL W40

HYDROFOBERINGSGEL OP BASIS VAN SILAAN EN SILOXAAN, 40% ACTIEVE STOF
EUCOPROOF HYDROGEL W40 is een hoogwaardig, gel- en waterachtig hydrofobiseringsproduct op basis van Silaan en Siloxaan met een medium hoog gehalte aan werkzame stof. Het
gehalte aan werkzame stof is ca. 40%. Na aanbrengen op absorberende ondergronden leidt het tot een duurzaam hydrofoob (waterafstotend) oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF HYDROGEL W40 wordt gebruikt als
waterafstotende bescherming voor alle minerale
en alkalische oppervlakken. Het materiaal dringt
gedurende lange tijd in het oppervlak waardoor
een waterafstotend oppervlak ontstaat. Water zal
gemakkelijk afstoten op het oppervlak, bovendien wordt het oppervlak vuilafstotend.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Gel-achtige consistentie

200 tot 350 gr/m².

Hierdoor langere penetratietijd - betere opname door het oppervlak



Medium hoog gehalte aan actieve stof (40%)



Alkalisch bestendig



Vermindert effectief de opname van chlorides



Waterdampdoorlatend



Solventvrij



VERPAKKING

Emmers van 10 L

Eenvoudig aan te brengen met rol, borstel of
prof. spuitapparatuur.

IKO HYDROFUGE X

KLEURLOZE EN WATERAFSTOTENDE IMPREGNERING VOOR BUITENMUREN.
EUCOPROOF HYDROGEL W40 is een hoogwaardig, gel- en waterachtig hydrofobiseringsproduct op basis van Silaan en Siloxaan met een medium hoog gehalte aan werkzame stof. Het
gehalte aan werkzame stof is ca. 40%. Na aanbrengen op absorberende ondergronden leidt het tot een duurzaam hydrofoob (waterafstotend) oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED




Waterdampdoorlaatbaar hydrofobeermiddel op
basis van vochtwerende silaan-siloxaan harsen.
Concentratie actieve stof van 10% voor langdurige werking.

VOORDELEN & KENMERKEN






| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

VERBRUIK

Waterafstotend maken van poreuze materialen,
zoals baksteen, mortel, metselwerk, beton,
vezelcement,….

0,25 tot 1,20 L/m², afhankelijk van de absorptie
door de ondergrond

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

VERPAKKING

Niet geschikt voor de behandeling van minder
poreuze materialen, zoals blauwe steen.

Metalen bus van 5L
Metalen bus van 25L

GEVEL

WATERDICHTING
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STOPAQ® 2100 AQUASTOP

AFDICHTINGSPASTA
STOPAQ® 2100 AQUASTOP is een afdichtingspasta geschikt voor het afdichten van leiding en kabel doorvoeren onder het maaiveld tegen het binnen dringen van gassen, vocht,
stilstaand- en stromend grondwater. STOPAQ® 2100 AQUASTOP veroorzaakt geen interne spanningen en zwelt op bij contact met water. STOPAQ®2100 Aquastop moet afgedekt
worden met een barrière van waterbestendig of brandwerende mortel.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Muur penetraties onder de grondwater tafel. STOPAQ®
2100
Aquastop is geschikt voor het afdichten van openingen met
kabels en buizen in muurpenetraties tegen infiltratie van
gronden oppervlakte water.
Waterafdichting tegen actieve waterlekken. STOPAQ® 2100
Aquastop is uiterst geschikt voor het permanent stoppen
van lekken rondom kabel en leiding penetraties door
ondergrondse muren.
Muur penetraties binnenin het gebouw. STOPAQ® 2100
AQUASTOP wordt gebruikt als permanente dichting en bescherming van muur penetraties tegen gas, vuur en vocht
in combinatie met een water resistente of vuur vaste mortel
aan beide kanten van de barrière.
STOPAQ® 2100 AQUASTOP is perfect voor het hermetisch afsluiten en verzegelen van horizontale buis of kabel
doorvoeren.

VERBRUIK



Minimale oppervlakte behandeling vereist



Kan toegepast worden op droge en natte ondergrond



Snel een eenvoudig te installeren



Verhard niet en heeft geen pot-life



Bestand tegen drukken tot 0.3 bar



Ondoordringbaar voor vloeistoffen en gassen



Niet-Toxisch noch schadelijk voor het milieu



Verouderd niet

25 stuks/doos,
900 stuks/pallet



De afdichting blijft permanent flexibel

Cartridge 0,53 kg



Geen speciaal installatie gereedschap nodig

20 stuks/doos,
720 stuks/pallet













Afhankelijk van de toepassing

VERPAKKING

Geen materiaal verlies : STOPAQ® 2100 AQUASTOP is
perfect recycleerbaar
STOPAQ® 2100 AQUASTOP werkt direct en heeft geen
curing time
Er komen geen gassen vrij, geen chemische reacties
Het product past zich aan aan eventuele bewegingen van
buizen of kabels

Cartridge 310 ml,

Tubular bag 2 kg,
9 stuks/doos,
324 stuks/pallet
Emmer 10 kg,
48 emmers/pallet

STOPAQ® 2100 AQUASTOP laat toe kabels of buizen bij
te voegen of te verwijderen
STOPAQ® 2100 AQUASTOP is gecertificeerd volgens
NSF/ANSI Standard 61 “Drinking Water System Components Health Effects”

SFL™ MORTAR FR

IS AN INORGANIC, NON-SHRINKING, FLAME RETARDANT, NON-DEGRADABLE, ASBESTOS-FREE MORTAR.
It is used as a mechanical barrier for pipe- and cable wall penetrations as required with installation of sealing materials manufactured by Seal For Life Industries, e.g. Stopaq® 2100
Aquastop or Sealtaq® Aquablock.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

The material is well-suited for application in fire rated walls
and floors. It has a low thermal conductivity and bonds to
concrete, brick, metals, and plastics.



Fire proof stable bonding



No special application tools required



VERBRUIK



Excellent adhesion to many substrates

Afhankelijk van de toepassing



Fast and easy to apply

VERPAKKING



Easy to retrofit without the use of power tools



Excellent flame retarding and heat sink properties

Allows change in cable - and pipe configuration through
wall inlet



Provides permanent and optimal safety



Allows axial movements of pipes & cables

Emmer 0.5 kg,
20 emmers/doos,
480 emmers/pallet
Emmer 5 kg,
72 Emmers/pallet
Emmer 25 kg,
24 Emmers/pallet

SFL™ MORTAR WR

IS A CEMENT BASED, RAPID SETTING MORTAR THAT CAN BE USED AS A MECHANICAL BARRIER FOR PIPE- AND CABLE WALL PENETRATIONS
The material is particularly suited for application in situations where the mortar is frequently or continuously exposed to wet conditions.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

e.g. with wall penetrations exposed to weather
conditions and in water storage basins. It bonds
very well to concrete and brick and protects
against water penetration through pores and
capillaries.
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WATERDICHTING

Excellent hold strength, also on old concrete
Rapid water stopping in emergency situations
Single component – just add clean water
Very low level of cracking
Fast and easy to apply
Hard and tough waterproofing barrier
Chloride free
Rapid setting
Single component
Stable bonding
No special application tools required
Provides permanent and optimal safety

KABEL-& BUISDOORVOEREN

VERBRUIK

Afhankelijk van de toepassing

VERPAKKING

Emmer 0.5 kg, 20 emmers/doos,
480 emmers/pallet
Emmer 5 kg, 72 Emmers/pallet
Emmer 20 kg, 27 Emmers/pallet

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

STOPAQ® 4100 PUTTY

IS A MALLEABLE SYNTHETIC COMPOUND FOR PROTECTION OF UNDERGROUND OBJECTS AGAINST EXTERNAL CORROSION.
It is used for filling of voids and levelling of irregular surfaces, prior to application of Stopaq® coating materials.
TOEPASSINGSGEBIED


Stopaq® 4100 Putty is a non-toxic corrosion preventative material, suited for application on tank
manhole covers and irregular shaped pipeline
fittings like flanges and valves. It is compatible
with adjacent factory coatings like PE, PP, FBE,
etc. It is fully resistant to water and has a very
low permeability. It is designed for use on buried
structures with low to medium service- and
ambient temperatures. The compound does
not cure and will not build-up internal stresses.
Objects coated with Stopaq® 4100 Putty must
be protected against mechanical forces like
impacts and indentations by covering it with
a protective layer of Stopaq® Geotextile and
Stopaq® Outerwrap.

VOORDELEN & KENMERKEN




Adheres on many types of dry substrates.

VERBRUIK

Afhankelijk van de toepassing

Minor surface preparation required – wire
brushing to St 2 cleanliness (ISO 8501-1)
is sufficient, abrasive blast cleaning is not
required.



Fills the finest pores of the substrate

VERPAKKING



No effect on Cathodic Protection

Cartridge 0,53 kg, 20 stuks/doos, 720 stuks/pallet
Tubular bag 2 kg, 9 stuks/doos, 324 stuks/pallet



Safe to use. No physical, health or environmental hazards



Cost- and time saving surface preparation



No primer required



Fast and easy to apply





Malleable putty, easy to mold on irregular
shaped objects
No waste - Can be re-used

STOPAQ® WRAPPINGBAND CZH

IS A CORROSION PREVENTING WRAP MATERIAL ADHERING EXTREMELY WELL TO STEEL AND PLANT APPLIED PIPELINE COATINGS LIKE PE, PP AND FBE.
Stopaq® Wrappingband CZH is a non-toxic, cold-applied, prefabricated wrap coating, based on a compound consisting of non-crystalline, low-viscosity, noncrosslinked (fully
amorphous), pure homopolymer Polyisobutene.
TOEPASSINGSGEBIED


Stopaq Wrappingband CZH is viscous at the
indicated operatingtemperatures. Due to its
liquid nature it has a set of unique properties likecold-flow into all irregularities of the substrate,
and self-healing of thecomplete coating system.
The compound does not cure and is unable to
buildup internal stress. Stopaq® Wrappingband
CZH is fully resistant to water andhas a low
gas- and water vapour permeability.Stopaq®
Wrappingband CZH requires application of a
polymeric outerwrap likeStopaq® Outerwrap
(various types available) or Stopaq® High Impact
Shield.This improves impact and indentation
resistance of the coating system andsupports
the self-healing ability of small damages like
dents and cuts.Optionally additional mechanical protective layers can be applied on top
likeStopaq® Polyester or Stopaq® Outerglass
Shield XT Grey.
®

VOORDELEN & KENMERKEN
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Controlled cold flow providing permanent
inflow into the finest pores of the substrate
Resistant to low temperatures without getting
brittle
Conforms to irregular shapes
Low surface tension; adheres on many types of
dry substrates at a molecular level
Surface tolerant: no blasting techniques
required, wire brushing is sufficient (ISO
8501-1: St 2)
Constant film thickness
Adhesion based on vanderWaals forces
Self-healing of small dents, voids and cracks
Inert to ageing and weathering
Resistant to many chemicals like water, salts,
acids, alkalis, polar solvents, etc.
For additional information, please consult
Stopaq B.V.
Safe to use. No physical, health or environmental hazards.
Fast and easy field application
Can be moulded onto various types of irregular
shaped objects
No osmosis or underfilm migration of moisture
No cathodic disbondment
Cathodic Protection (CP) of steel structures is
not affected

VERBRUIK

Afhankelijk van de toepassing

VERPAKKING

50 mm x 5 m 24 stuks/doos; 576 stuks/pallet
50 mm x 10 m 12 stuks/doos; 360 stuks/pallet
100 mm x 10 m 6 stuks/doos; 180 stuks/pallet
150 mm x 10 m 2 stuks/doos; 128 stuks/pallet
150 mm x 20 m 2 stuks/doos; 128 stuks/pallet
200 mm x 10 m 2 stuks/doos; 96 stuks/pallet
200 mm x 20 m 2 stuks/doos; 96 stuks/pallet
300 mm x 10 m 2 stuks/doos; 80 stuks/pallet

KABEL-& BUISDOORVOEREN

WATERDICHTING
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STOPAQ® OUTERWRAP PVC

IS A UV-RESISTANT FLEXIBLE POLYVINYL CHLORIDE TAPE, COATED WITH A MODIFIED PRESSURE SENSITIVE RUBBER RESIN ADHESIVE.
Stopaq® Outerwrap PVC is used for the mechanical protection of corrosion preventing coating systems such as Stopaq® Wrappingband CZ and CZH. It is well suited for underground
and submerged applications.
TOEPASSINGSGEBIED


The heavyduty
adhesive layer
provides good
adhesion to the
outer surface
of the Stopaq®
Wrappingband as
well as to its own
backing. The Outerwrap has good
resistance to impacts, indentations
and abrasion, and
is also resistant
to chemicals like
alkalis and acids.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Easy to apply



Cold applied



Flexible, good conformability



Good adhesion to Stopaq® Wrappingband as well as to its own backing



Excellent impact resistance



Wide service temperature range











Afhankelijk van de toepassing

VERPAKKING

REACH compliant, does not contain Substances of Very High Concern (SVHC). 50 mm x 10 m: 60 stuks/doos - 1800 stuks/pallet
50 mm x 30 m: 18 stuks/doos - 630 stuks/pallet
Very well suited for manual application
75 mm x 30 m: 12 stuks/doos - 420 stuks/pallet
Easy to stretch and to apply
100 mm x 30 m: 12 stuks/doos - 336 stuks/pallet
150 mm x 30 m: 6 stuks/doos - 210 stuks/pallet
Excellent mechanical protection of Stopaq® corrosion prevention products
400 mm x 40 m: 4 stuks/doos - 72 stuks/pallet
Resists impacts and indentations which may occur during installation and
backfilling







Supports self-healing of completed coating system
Good resistance to ageing, even when exposed to maximum temperature for
longer periods of time
No curing or waiting time, ready for immediate service

HENKEL - TANGIT M3000 + Accessoires
INJECTIESCHUIM VOOR AFDICHTING VAN BUIS- & KABELDOORVOEREN
Kokers met accessoires & pistool - statische mengers - sok - verlengbuisjes



TANGIT - M3000 - (6 x 300 ml koker + acc.)



TANGIT - M4082 dichtingssok - (6 stuks / set)



TANGIT - PP6 PISTOOL



TANGIT - FP504 - Meng + Verleng (10 / set)

1 doos 6 st / doos + acc
1 set 1 set = 6 st
1 stuk 1 stuk
1 zak 10 st / zak

EUCOREP EP THIX

EPOXYGEBASEERDE, ZEER THIXOTROPE COMPOUND
EUCOREP EP THIX is een epoxygebaseerde, kneedbare compound met eenvoudige mengverhouding en kan zelfs onder water toegepast worden De compound hecht op verschillende
ondergronden zoals hout, steen, beton, metaal... Na uitharding is EUCOREP EP THIX bewerkbaar (bvb bijschuren) en overschilderbaar.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

HERSTELLEN, OPVULLEN, LIJMEN, AFDICHTEN, MODELEREN... ZELFS ONDER WATER TOEPASBAAR.
Algemene bouw, wegenbouw, loodgieterij, dakwerken,
elektriciteits- en nutsbedrijven, havenbedrijven, off-shore,
maritieme toepassingen, duikersbedrijven, zwembadbouwers, tegelbedrijven, houtrenovatie...

WATERDICHTING

KABEL-& BUISDOORVOEREN



Onder water toepasbaar



Hoge kleefkracht



Eenvoudige mengverhouding met kleurcontrole



Hard



VERBRUIK

1,5 kg/dm³

VERPAKKING

Na uitharding bewerkbaar (bvb bijschuren) en
overschilderbaar.



Beperkte laagdikte mogelijk



Vloeistofdicht

EUCOREP EP THIX

Comp A

Comp B

Set 5 kg

2,5 kg

2,5 kg

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

EUCOPRIM BITUM WP

1 COMPONENT BITUMENPRIMER VOOR BITUMENGEBASEERDE VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN WATERDICHTINGSMEMBRANEN
EUCOPRIM BITUM WP is een 1 component, oplosmiddelhoudende primer op basis van bitumen. In vergelijking met andere solventgebaseerde bitumenprimers heeft het een hoog
gehalte aan vaste stoffen.
TOEPASSINGSGEBIED










EUCOPRIM BITUM WP wordt gebruikt als primer op
vrijwel alle ondergronden waar nadien een bitumengebaseerd waterdichtingsmembraan moet worden
aangebracht. Zoals bijvoorbeeld EUCOPROOF BITUM F,
T, 2C F en 2C T. Alleen buiten te gebruiken. Ook geschikt
als tussenprimer om een nieuwe bitumencoating aan
te brengen op een reeds bestaande. Het lost namelijk
een dun laagje op aan het oppervlak van het oude bitumenmembraan en zo wordt de hechting aan een nieuwe
bitumencoating geactiveerd.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



1 Component.



Klaar voor gebruik.

0.2 – 0.3 l/m². Afhankelijk van de porositeit en de
vlakheid van de ondergrond.



Solvent gebaseerd, dus snelle droogtijd.



Hoog gehalte aan vaste stoffen



Waterdichtingslaag



Lage viscositeit



Geen her-emulgatie

VERPAKKING

Plastc jerrycans van 10 L



Buitenwanden van kelders.

Scheuroverbrugging



Ondergrondse constructies.

Perfecte hechting op de ondergrond



Funderingen.

Stofbindend



Bestand tegen zuur, zout, enz...

Waterdichten van ondergronds metselwerk langs de
buitenzijde.



Overlagen van voegen onder het maaiveld.



Enz...

EUCOPROOF BITUM F

1 COMPONENT, VEZELVERSTERKT, SOLVENTVRIJ, VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN BITUMEN WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF BITUM F is een 1 component, thixotroop, vezelversterkt, poly-meer gemodificeerd, bitumengebaseerd dik waterdichtingsmembraan met hoog rubbergehalte.
TOEPASSINGSGEBIED


Het product is solventvrij. De waterdelen in de coa-ting
verdwijnen en dat leidt tot een vaste stof die na droging
waterdicht, zeer flexibel en scheuroverbruggend is.
Het pasteuze en stabiele materiaal maakt het mogelijk
om in één stap hoge laagdiktes aan te brengen door
middel van spuiten of door het aanbrengen met een
troffel of spaan. EUCOPROOF BITUM F kan niet opnieuw
worden geëmulgeerd, zelfs niet bij langer watercontact.
Daarnaast is het product bestand tegen veel voorko-mende stoffen in bodems. De waterdichtingslaag is
naadloos. EUCOPROOF BITUM F wordt gebruikt voor het
waterdichten van onder-grondse structuren (positieve
waterdruk). Het beschermt ondergrondse constructies
permanent tegen vocht, drukvrij grondwater, drukvrij
water op met aarde bedekte structuren, spatwater,
grondvocht en capillair water in en onder muren.
Het product is geschikt voor horizontale en verticale
op-pervlakken. De coating kan ook gebruikt worden als
intermediare afdichting (onder cementvloeren) van vloerplaten, balkons en terrassen. Het materiaal hecht zowel
op alle droge en licht vochtige, minerale ondergronden
als op bitumineuze ondergronden. Beschermen van
constructievoegen in beton langs de positieve waterzijde.
Een primer wordt altijd aanbevolen.



Buitenwanden van kelders.



Ondergrondse constructies.



Funderingen.







VOORDELEN & KENMERKEN


1 component



Thixotroop



Vezelversterkt



Verspuitbaar



Waterdicht



Klaar voor gebruik



Solventvrij



Zeer elastisch



Scheuroverbruggend





VERBRUIK

SCHRAAPLAAG:
Indien de vlakheid van de ondergrond na de
ondergrondvoorbereidingen niet voldoet kan er
eerst nog een schraaplaag geplaatst worden met
EUCO-PROOF BITUM F: Verbruik = 1 tot 2 kg per
m² afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak.
WATERDICHTING- EN VOCHTWERENDE LAAG
Ca. 2 tot 2,5 mm laagdikte: Verbruik = 3,2 tot 4
kg per m²

Vrij van lichtgewicht vulstoffen zoals
polystyreen

VERPAKKING

Emmers van 30 kg

Niet schadelijk voor grondwater

Waterdichten van ondergronds metselwerk langs de
positieve water-zijde.
Waterdichten en overlagen van constructievoegen onder
het maaiveld.
Enz...

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

VLOEIBAAR

WATERDICHTING

55

EUCOPROOF BITUM T

1 COMPONENT, THIXOTROOP, SOLVENTVRIJ, VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN BITUMEN WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF BITUM T is een 1 component, thixotroop, polystyreen gevuld, polymeer gemodificeerd, dik, bitumengebaseerd waterdichtingsmembraan met een hoog rubbergehalte.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Het product is solventvrij. De waterdelen in de emulsie verdwijnen en
dat leidt tot een vaste stof die na uitharding water-dicht, zeer flexibel en
scheuroverbruggend is. Het pasteuze en stabiele ma-teriaal maakt het
mogelijk om in één stap hoge laagdiktes aan te brengen door middel van
spuiten of door gebruik te maken van een troffel. EUCOPROOF BITUM T
kan niet opnieuw worden geëmulgeerd, zelfs niet bij langer watercontact.
Daarnaast is het product bestand tegen veel voorko-mende stoffen in
bodems. De waterdichtingslaag is naadloos. EUCOPROOF BITUM T wordt
gebruikt voor het waterdichten van onder-grondse structuren (positieve
waterdruk). Het beschermt ondergrondse constructies permanent tegen
vocht, drukvrij grondwater, drukvrij water op met aarde bedekte structuren,
spatwater, grondvocht en capillair water in en onder muren. Het product is
geschikt voor horizontale en verticale op-pervlakken. De coating kan ook
gebruikt worden als intermediare afdichting (onder cementvloeren) van
vloerplaten, balkons en terrassen. Het materiaal hecht zowel op alle droge
en licht vochtige, minerale ondergronden als op bitumineuze ondergronden. Beschermen van constructievoegen in beton langs de positieve
waterzijde. Een primer wordt altijd aanbevolen.



Buitenwanden van kelders.



Ondergrondse constructies.



Funderingen.



Waterdichten van ondergronds metselwerk langs de positieve waterzijde.



Waterdichten en overlagen van constructievoegen onder het maaiveld.



Enz...



1 Component



Thixotroop



Spuitbaar



Waterdicht



Solventvrij



Elastisch



Gevuld met polystyreen



Niet schadelijk voor grondwater



Klaar voor gebruik



Scheuroverbruggend

VERBRUIK

SCHRAAPLAAG:
Indien de vlakheid van de ondergrond na
de ondergrondvoorbereidingen niet voldoet kan er eerst nog een schraaplaag
geplaatst worden met EUCOPROOF
BITUM T: Verbruik = 1 tot 2 L per m²
afhankelijk van de ruwheid van het
oppervlak.
WATERDICHTING- EN VOCHTWERENDE
LAAG
Ca. 2 tot 2,5 mm laagdikte:
Verbruik = 2,5 tot 3,1 L per m²
VERPAKKING

Emmers van 30 L

EUCOPROOF MS SL

1 COMPONENT, SILAAN GEMODIFICEERDE (MS), VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MS SL is een ééncomponent, zelfnivellerende, elastische, hoog scheuroverbruggende, bitumenvrije, watervrije en solventvrije speciale coating op basis van silaan
gemodificeerde polymeren.
TOEPASSINGSGEBIED








Het product reageert op vocht en hardt uit zonder luchtbellen. Dit betekent dat
het in gebieden met hoge temperatuur en vochtigheid leidt tot een zeer snelle
huidopbouw en uitharding. Om deze reden is EUCOPROOF MS SL toepasbaar
in vrijwel alle weersomstandigheden. Zelfs bij een hoge luchtvochtigheid is
de uitharding verzekerd. Het product is geschikt voor gebruik op horizontale
oppervlakken en voor afdichting met positieve waterdruk.



1 component



Water-, bitumen en solventvrij





EUCOPROOF MS SL wordt gebruikt voor het ondergronds waterdicht maken van
kelders, funderingen, dak- en vloerplaten...



Bijzonder geschikt voor voegafdichting bij betonnen constructies in combinatie
met EUCOPROOF FLEECE.



EUCOPROOF MS SL kan ook gebruikt worden als een intermediaire coating op
vloerplaten, balkons en terrassen... Alsook voor het verlijmen van hardschuim
isolatieplaten. Het materiaal hecht zowel op alle droge, licht natte, minerale
ondergronden en zelfs op bitumineuze ondergronden. EUCOPROOF MS SL kan
in ieder geval gebruikt worden voor allerhande soorten gedetailleerde waterdichting en dakdichting.







Hecht ook op licht vochtige
ondergrond

Snelle zetting - Snelle bescherming tegen regen

VERPAKKING

Zeer elastisch - Hoge
scheuroverbrugging
Absoluut waterdicht
Toepasbaar in vrijwel alle
weersomstandigheden

Horizontale vlakken van funderingen.



Zonder oplosmiddelen



Waterdichten van ondergronds metselwerk langs de positieve waterzijde.



Zelfnivellerend



Afdichting en herstel platte daken, dichting onder tegels op balkons,...



Als afdichting en waterdichting van allerhande bouwdetails



Enz...

WATERDICHTING

VLOEIBAAR



2 Aluminium zakken van 7 kg in een
emmer = 14 kg.
Beschikbaar in Donker en in Licht
grijs

Geschikt voor het verlijmen van
hardschuim isolatieplaten





1,5 kg/m²/mm laagdikte.
(Min. 2 mm en max. 8 mm laagdikte aanbrengen)
Voor ondergrondse afdichting is
een verbruik van 2,5 - 3,5 kg
vereist.

Dakplaten en horizontale oppervlakken van ondergrondse constructies.

Waterdichten en overlagen van constructievoegen, statische voegen en scheuren onder het maaiveld.

VERBRUIK

Toepasbaar met kwast, roller of
spuitapparaat
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VOORDELEN & KENMERKEN

Uitharding aan de luchtvochtigheid.
Zonder lichtgewicht vulstoffen
zoals polystyreen

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

EUCOPROOF MS T

1 COMPONENT, SILAAN GEMODIFICEERDE (MS), VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MS T is een ééncomponent, thixotroop, elastische, hoog scheuroverbruggende, bitumenvrije, watervrije en solventvrije speciale coating op basis van silaan gemodificeerde
polymeren.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Het product reageert op vocht en hardt uit zonder luchtbellen. Dit betekent dat het in
gebieden met hoge temperatuur en vochtigheid leidt tot een zeer snelle huidopbouw en uitharding. Om deze reden is EUCOPROOF MS T toepasbaar in vrijwel alle
weersomstandigheden. Zelfs bij een hoge luchtvochtigheid is de uitharding verzekerd.
Het product is geschikt voor gebruik op horizontale en verticale oppervlakken en voor
afdichting met positieve waterdruk.
EUCOPROOF MS T wordt gebruikt voor het ondergronds waterdicht maken van
kelders, funderingen, dak- en vloerplaten...

1 component



Water-, bitumen en solventvrij



Hecht ook op licht vochtige ondergrond





Bijzonder geschikt voor voegafdichting bij betonnen constructies in combinatie met
EUCOPROOF FLEECE.



EUCOPROOF MS T kan ook gebruikt worden als een intermediaire coating op vloerplaten, balkons en terrassen... Alsook voor het verlijmen van hardschuim isolatieplaten. Het materiaal hecht zowel op alle droge, licht natte, minerale ondergronden en
zelfs op bitumineuze ondergronden. EUCOPROOF MS T kan in ieder geval gebruikt
worden voor allerhande soorten gedetailleerde waterdichting en dakdichting.

VERBRUIK









Toepasbaar met kwast, roller of
spuitapparaat
Snelle zetting - Snelle bescherming
tegen regen
Zeer elastisch - Hoge scheuroverbrugging
Absoluut waterdicht
Toepasbaar in vrijwel alle weersomstandigheden
Geschikt voor het verlijmen van hardschuim isolatieplaten



Dakplaten en horizontale oppervlakken van ondergrondse constructies.



Horizontale vlakken van funderingen.



Zonder oplosmiddelen



Waterdichten van ondergronds metselwerk langs de positieve waterzijde.



Thixotroop



Uitharding aan de luchtvochtigheid.



Waterdichten en overlagen van constructievoegen, statische voegen en scheuren
onder het maaiveld.



Afdichting en herstel platte daken, dichting onder tegels op balkons,...



Als afdichting en waterdichting van allerhande bouwdetails



Enz...





1,53 kg/m²/mm
laagdikte.
(Min. 2 mm en max.
8 mm laagdikte
aanbrengen)
Voor ondergrondse
afdichting is een
verbruik van 2,5 3,5 kg vereist.
VERPAKKING

2 Aluminium zakken
van 7 kg in een
emmer = 14 kg.
Beschikbaar in
Donker grijs en in
Licht grijs

Zonder lichtgewicht vulstoffen zoals
polystyreen
Insitu toepassingen zijn mogelijk,
gelieve hiervoor EUCOCHEM BV te
contacteren.

EUCOPROOF FLEECE
“NON - WOVEN” VERSTERKINGSVLIES

TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF FLEECE is een “non-woven” versterkingsvlies
voor vloeibaar aan te brengen waterdichtingssystemen. Is
toepasbaar als wapeningsvliesbij het behandelen van volledige oppervlakken maar ook om over scheuren, naden,
voegen en details heen te werken.

VOORDELEN & KENMERKEN










VERBRUIK

Eenvoudige applicatie
Versnijden kan met gewone schaar of
cutter.
Scheuroverbruggend - Verbetert de
weerstand tegen scheurvorming

1 m² te behandelen oppervlak = 1m² EUCOPROOF FLEECE
OPGELET: Hou tijdens het berekenen van het
verbruik rekening met een minimum overlap
van 5 cm.

Toepasbaar bij lage temperaturen

VERPAKKING

Verbetert de weerstand tegen scheurvorming

EUCOPROOF FLEECE is beschikbaar op rol:
1050 mm x 50 m
265 mm x 50 m
150 mm x 50 m

EUCOPROOF CEM PLUG

CEMENTGEBONDEN SNEL UITHARDENDE WATERPLUG
EUCOPROOF CEM PLUG is een op cement gebaseerde, zeer snel uithardende voorgemengde mortel met zwelbare eigenschappen.
TOEPASSINGSGEBIED






Door het toevoegen van speciale additieven is EUCOPROOF CEM PLUG absoluut
waterdicht tegen water onder hoge druk. De mortel tast het wapeningsstaal niet
aan. EUCOPROOF CEM PLUG wordt gebruikt voor het onmiddellijk dichten van
waterlekkages (water onder druk) in tanks, betonnen leidingen, tunnels, kelders,
enz. EUCOPROOF CEM PLUG kan ook gebruikt worden voor snelle betonreparaties en als additief in mortelsystemen om de reactietijd te versnellen.

VOORDELEN & KENMERKEN




Mortel met een super snelle
uitharding (verwerkingstijd
35 sec.)

VERBRUIK

Ca. 1,9 kg/dm³

Absoluut waterdicht - waterplug

Snelle bevestigingen.



Makkelijk aan te brengen

VERPAKKING

Snel blokkeren en waterdicht maken van waterlekkages, zelfs onder extreem
hydraulische druk.



Geen krimp - zwellende mortel



Universeel inzetbaar

EUCOPROOF CEM PLUG is beschikbaar in emmers van 12 kg.



Snelle zetting



Vullen en dichten van statische scheuren en voegen.



Waterdichting van aansluiting wand/wand, wand/muur.



Snelle herstelling van metselwerk.



Snelle herstelling van betonnen structuren.



Dichten van buisdoorvoeren, wachtbuizen en kabeldoorvoeren.



Werken in een maritieme omgeving - ook onder water.

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |



Kan onder water gebruikt
worden

VLOEIBAAR

WATERDICHTING
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EUCOPROOF CEM PLUG XF

CEMENTGEBONDEN ULTRASNEL UITHARDEND WATERPLUG-POEDER
EUCOPROOF CEM PLUG XL reageert onmiddellijk na contact met water en hardt binnen enkele seconden uit.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Het product is op cementbasis en versneld katalytisch. Speciale
hulpstoffen zorgen voor een hoge reactieve uitharding. Het is waterdicht
en duurzaam actief. EUCOPROOF CEM PLUG XL wordt gebruikt voor het
onmiddellijk afdichten van waterlekken (water onder druk) in tanks, betonnen leidingen, tunnels, kelders enz. EUCOPROOF CEM PLUG XL kan
ook gebruikt worden als additief in mortelsystemen om de reactietijd te
versnellen.
Ultra snel blokkeren en waterdicht maken van waterlekkages, zelfs
onder extreem hydraulische druk.



Vullen en dichten van lekkende statische scheuren en voegen.



Waterdichting van lekkende aansluiting wand/wand, wand/muur.



Snelle dichting van lekkend metselwerk.



Snelle dichting van lekkende betonnen structuren.



Enz.



Cementpoeder met ultra snelle uitharding (6 tot 20 seconden)



Absoluut waterdicht - waterplug



Makkelijk aan te brengen



Geen krimp - zwellende mortel



Universeel inzetbaar





Ultra snelle zetting - Katalytische
versneld

VERBRUIK

Afhankelijk van de dimensies van
de holte, scheur, voeg, en het
debiet, de kracht van de lekkage,
etc...
VERPAKKING

EUCOPROOF CEM PLUG XL is beschikbaar in emmers van 15 kg.

Resistent aan zouten

EUCOPROOF DEEP PRIMER

DIEP PENETRERENDE PRIMER VOOR STERK ZUIGENDE EN DOOR ZOUT BESCHADIGDE ONDERGRONDEN
EUCOPROOF DEEP PRIMER is een diep penetrerende primer op silicaat- en polymeerbasis met een hoog vastestofgehalte en met nieuwe IQ Silicaat-technologie. Het heeft een zeer lage
viscositeit en dringt erg diep in de structuur. EUCOPROOF DEEP PRIMER leidt tot een vernauwing van het capillaire oppervlak en verhoogt de stabiliteit van het oppervlak. Dit door een
silicaatreactie met het alkalisch oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOPROOF DEEP PRIMER wordt gebruikt als stollings- en waterdichtingsprimer op zout beschadigde ondergronden zoals metselwerk, beton
en andere alkalische ondergronden. Vóór het aanbrengen van waterdichtingssystemen en -bezettingen stopt EUCOPROOF DEEP PRIMER
het uitbloeien van zouten uit de ondergrond en stopt het penetreren van
zouten in de erna aangebrachte systemen. Verder wordt het product
gebruikt om de stabiliteit van zandige ondergronden te vergroten. EUCOPROOF DEEP PRIMER kan ook worden gebruikt als primer van verf op
minerale ondergronden.





Polymeer gebaseerd
Aanbrengen met rol, borstel of
verspuitbaar



Stolling



IQ-Silicaat-Technologie



Poriën sluiten



Zeer effectief







Bruikbaar op door zout beschadigde
oppervlakken - deactiveert zouten

VERBRUIK

Ongeveer 200 gr - 500 gr / m²
afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

VERPAKKING

EUCOPROOF DEEP PRIMER is beschikbaar in bussen van 10 L.

Universeel geschikte diep penetrerende primer - Lage viscositeit
Solventvrij

EUCOPROOF MORTAR THIX

CEMENTGEBONDEN, VEZELVERSTERKTE, SNEL BINDENDE, LICHT ZWELLENDE EN WATERAFSTOTENDE MORTEL
EUCOPROOF MORTAR THIX is een cementgebonden, snel bindende, vezelversterkte en licht zwellende mortel op basis van speciaal cement, additieven en grind. De mortel hecht perfect
op bijna alle zuigende minerale ondergronden, is waterafstotend en tevens vorst- en zoutbestendig.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF MORTAR THIX wordt gebruikt in nieuwbouw maar ook
voor renovatie en afdichting van constructies tegen water onder druk en
capillair vocht.



Droge mortel



Goede thixotropie, zakt niet uit.



Geschikt in combinatie met EUCOPROOF COMPOUND.



Waterdoorslag.



Opvullen van holtes en metselwerkvoegen.

Waterbestendig







Afdichting van metselwerk en betonconstructies als bezetting.

Vezelversterkt



Herprofilering van betonconstructies en oude bezettingen.

Hoog belastbaar





Brandwerende mortel.

Gipsvrij





Rioleringswerken

Snel zettend



Enz.

Hoge hechting aan de ondergrond



Corrosiebescherming



Goede weerstand tegen zuren en logen



Sulfaatbestendig



WATERDICHTING

VLOEIBAAR

VERBRUIK

1,70 kg/dm³ = 17 kg/m²/cm
laagdikte.

Kan in één stap worden aangebracht in
een dikte tot 10 cm.
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VOORDELEN & KENMERKEN

VERPAKKING

Pot van 1 kg
Zak van 25 kg
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EUCOPROOF CEM REACTIVE

DIEP PENETRERENDE, KRISTALVORMENDE EN CEMENTGEBASEERDE, STARRE WATERDICHTINGSCOATING
EUCOPROOF CEM REACTIVE is een kristalvormende, blijvend actieve, poedervormige, stijve waterdichtingsslurry op basis van cement en speciale additieven met speciale, diep
penetrerende eigenschappen. Meteen na het aanbrengen start de kristallisatie en blijft het ook permanent werkzaam.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF CEM REACTIVE wordt gebruikt voor
een betrouwbare en permanente waterdichting
tegen water, zowel bij positieve als negatieve
waterdrukken. EUCOPROOF CEM REACTIVE wordt
gebruikt op verticale en horizontale oppervlakken.
Het is toepasbaar op bijna alle mineraal, voldoende
vormvaste ondergronden.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Waterdicht tegen water onder druk (14 bar, afhankelijk van
oppervlakte)



Actieve kristallisatie



Integraal waterdichtingssysteem



Duurzame werking



Zoutwater en vorst bestendig



Hoge druksterkte en goede hechting.

Kelders



Dichtzetten van capillairen met kristallen



Funderingen



Laag verbruik

Betonelementen





Makkelijk aan te brengen



Parkeergarages, Tunnels, Watertanks...



Verpompbaar



Natte ruimtes of mangaten.



Enz...





Waterdichting en bescherming van minerale
ondergronden

2 kg/m²/laag
(= min. dikte 1,4 mm/laag)

VERPAKKING

Zakken van 25 kg

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT
TOESLAGSTOF VOOR EUCOPROOF CEM REACTIVE

EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT is een waterige, flexibele rubberdispersie op basis van een speciale latex. Het materiaal is compatibel met alle normale cementen maar de
formulatie is speciaal ontwikkeld voor gebruik als toeslagstof voor de EUCOPROOF CEM REACTIVE waterdichtingsslurrie.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF CEM REACTIVE AGENT wordt
gebruikt als reactieve toeslagstof van EUCOPROOF
CEM REACTIVE en verhoogt het waterretentievermogen van slurries. Hiermee wordt de slurrie beschermd tegen te snelle uitdroging. Het verhoogt
ook de flexibiliteit van het hele waterdichtingssysteem. Bovendien wordt de hechtsterkte aan het
oppervlak verbeterd en heeft de slurry een betere
verwerkingsconsistentie.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Waterdicht tegen water onder druk (14 Klaar voor toevoeging
aan EUCOPROOF CEM REACTIVE



Waterdicht



Waterige verspreiding



Verhoogt de slijtvastheid



Hoog gehalte aan vaste stoffen



Verbetering van het vermogen om water vast te houden



Solventvrij



Bescherming tegen te snel drogen



Vrij van weekmakers



Flexibilisatie

8 kg per 25 kg EUCOPROOF CEM
REACTIVE

VERPAKKING

Bus van 8 kg

EUCOPROOF CEM PLASTER

DAMPDOORLATENDE WITTE, CEMENTGEBONDEN AFWERKINGSPLEISTER
EUCOPROOF CEM PLASTER is een multifunctionele, vezelversterkte en op wit cement gebaseerde bezettingspleister met hoge dampdoorlatendheid en groot poriënvolume. Door het
lage capillaire absorptievermogen (hydrofobe poriën) kan het vocht uit de ondergrond alleen als damp door deze renovatiepleister migreren. Schadelijke zouten worden opgenomen in
de poriën. Daarom is het oppervlak vrij van zoutuitbloeiingen. De hydrofobe eigenschap (HQ Technology) start erg snel, wat leidt tot een hoge zekerheid. De hydrofobering kan worden
waargenomen terwijl de pleister nog niet is uitgehard. Tijdens de uithardingstijd kunnen er geen zouten door de bezetting migreren.
TOEPASSINGSGEBIED


EUCOPROOF CEM PLASTER wordt gebruikt voor reparatieen onderhoudswerkzaamheden aan vochtig en zout
beschadigd metselwerk en kan zowel binnen als buiten
toegepast worden. Het product wordt vooral gebruikt op
oud metselwerk in kelders en bij funderingen en kan ook
ingezet worden als anticondens en -schimmelpleister. EUCOPROOF CEM PLASTER kan over een cementgebonden
waterdichtingssysteem worden aangebracht.



Vochtig metselwerk en beton



Binnen en buiten toepasbaar



Door zout beschadigde constructies, wanden etc...



Waterdichting in combinatie met cementgebonden waterdichtingssystemen of na behandeling van opstijgend vocht
met EUCOSEAL HYDROGEL RD



Anti-schimmelpleister



Anti-condensatiepleister



Enz...
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VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Toepasbaar in één laagdikte



Hydrofobe poriën



Vezelversterkt, geen scheurvorming



Ook hydrofoob in nog niet uitgeharde fase



HQ-technologie



Thixotroop



8 kg per 25 kg EUCOPROOF CEM
REACTIVE

VERPAKKING

Witte kleur, overlaagbaar met damp open verven,
coatings,...



Langdurig zoutbestendig



Zonder lichte vulstoffen



Groot poriëngehalte



Dampopen



Kan verspoten en verpomp worden



Onderdeel van restauratiepleistersysteem



Laag chromaatgehalte

VLOEIBAAR

Bus van 8 kg

WATERDICHTING
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CERMIPROOF FC

DUNNE CEMENT GEBASEERDE COATING VOOR DE WATERDICHTING VAN BETON EN METSELWERK
CERMIPOOF FC is een mengsel van Portland cement, geselecteerd silica zand en modificeermiddelen. Gemengd met water vormt het een waterdichte afwerklaag voor beton en
metselwerk. Voor beton of metselwerk onder tegendruk, zoals bij kelders en liftputten.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Waterdichting en bescherming van beton en metselwerk,
zoals:


Kelders



Rioolleidingen



Gevels



Zwembaden



Waterreservoirs



Waterzuiveringsstations



Liftputten



Funderingen



Duurzaam



Kostenbesparend







VERBRUIK

Ongeveer 2,5 kg poeder/m² voor
2 lagen.

Eenvoudig aan te brengen. Met kwast of verspuitbaar
Product op basis van cement, perfect compatibel
met beton en metselwerk
Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver
water

VERPAKKING

Zak van 25 kg

CERMIPROOF HB

DIKKE CEMENT GEBASEERDE PLEISTER VOOR DE WATERDICHTING VAN BETON EN METSELWERK
CERMIPOOF HB is een mengsel op basis van cement, geselecteerd silica zand en modificeermiddelen. Gemengd met water vormt het een waterdichte afwerklaag voor beton en
metselwerk.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Voor beton en metselwerk onder negatieve en positieve druk,
zoals bij kelders en liftputten.


Kelders



Gevels



Zwembaden



Tunnels



Waterreservoirs met drinkbaar water



Waterzuiveringsstations











Duurzaam
Kostenbesparend

VERBRUIK

Ongeveer 1,8 kg poeder/m²/mm
laagdikte.

Eenvoudig aan te brengen. Met spaan of verspuitbaar
Product op basis van cement, perfect compatibel
met beton en metselwerk
Klaar voor gebruik, enkel te mengen met zuiver
water



Uitstekende hechting



Waterdichte mortel



Waterdampdoorlatend



Weerstaat aan negatieve en positieve druk



Vries/dooi bestendig



Krimpgemodificeerd

VERPAKKING

Zak van 25 kg

CERMIPROOF FLEX

ELASTISCHE 2-C CEMENT GEBASEERDE WATERDICHTE COATING VOOR BETON EN METSELWERK BIJ ONBESCHERMD GEBRUIK
CERMIPROOF FLEX is een mengsel van Portland cement, gese-lecteerd silica zand en modificeermiddelen. Gemengd met een acrylaatpolymeer vormt het een waterdichte flexibele
membraan voor waterdichting van beton en metselwerk van kelders, balkons, terrassen,zwembaden, reservoirs...
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Voor beton en metselwerk onder negatieve en positieve druk,
zoals bij kelders en liftputten.


Kelders



Gevels



Zwembaden



Tunnels



Waterreservoirs met drinkbaar water













Waterzuiveringsstations
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WATERDICHTING

VLOEIBAAR

Kostenbesparend.
Tweecomponenten. Meng de volledige component B
met component A.
Eenvoudig aan te brengen. Met de Cermibrush
borstel of verspuitbaar.
Product op basis van cement, perfect compatibel
met beton en metselwerk.
Gereedschap reinigen met water als het product nog
niet volledig uitgehard is.

VERBRUIK

Ongeveer 3 kg mengsel /m² voor
2 lagen.

VERPAKKING

Kit van 31 kg
(zak van 23 kg poeder en een emmer van 8 liter).

Zonder chloriden, niet-corrosief. Tast het wapeningsstaal niet aan.



Weerstand tegen negatieve en positieve waterdruk.



Waterdicht maar waterdampdoorlatend.



Goede bescherming tegen carbonatatie.



Zeer goede hechting.



Flexibel en scheuroverbruggend.
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EUCOPROOF MESH

WAPENINGSNET TER VERSTERKING VAN EUCOPROOF BITUM WATERDICHTINGSMEMBRANEN EN CERMIPROOF FLEX
EUCOPROOF MESH is een glasvezelgebaseerd wapeningsnet ter versteviging van de vloeibaar aan te brengen EUCOPROOF BITUM F, T, 2C F en 2C T bitumineuze
waterdichtingsmembranen. Ook geschikt in combinatie met het cementgebaseerde CERMIPROOF FLEX systeem.
TOEPASSINGSGEBIED


Is toepasbaar als wapeningsnet bij het behandelen van
volledige oppervlakken maar ook om over scheuren,
naden, voegen en details heen te werken.

EUCOPROOF BITUM SYSTEMEN:


Bij hoge waterdruk adviseren wij om 2 lagen bitumen aan
te brengen met een wapeningsnet EUCOPROOF MESH er
tussen (Methode Nat in Nat inbedden)

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Eenvoudige applicatie



Versnijden kan met gewone schaar of cutter.



Hoogwaardig glasvezelnet



Voorgesneden Breedtes - 100 cm en 20 cm

1 m² te behandelen oppervlak = 1m²
EUCOPROOF MESH
OPGELET: Hou tijdens het berekenen van
het verbruik rekening met een minimum
overlap van 5 cm.



Buitenwanden van kelders.

VERPAKKING



Ondergrondse constructies.



Funderingen.

EUCOPROOF MESH is beschikbaar op rol:
50 m x 20 cm (= 10 m² / rol)
50 m x 100 cm (= 50 m² / rol)







Waterdichten van ondergronds metselwerk langs de
positieve waterzijde.
Waterdichten en overlagen van constructievoegen onder
het maaiveld.
Enz...

CERMIPROOF FLEX:


Bij ondergronden waar reeds scheurvorming heeft plaatsgevonden of waar scheurvorming zou kunnen optreden is
het absoluut noodzakelijk om te werken met EUCOPROOF
MESH. (Methode Nat in Nat inbedden alvorens het effectieve waterdichtingssyteem aan te brengen.)



Kelders - Funderingen



Rioolleidingen



Gevels



Zwembaden



Waterreservoirs



Waterzuiveringsstations



Liftputten



Enz...
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VLOEIBAAR

WATERDICHTING
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EUCOPROOF MB PRE

VOORAF AANTEBRENGEN, SPECIAAL GECOAT, FLEXIBEL WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MB PRE is een uniek, 3-laags, zeer flexibel tankingmembraan. Het membraan wordt vóór het storten van het beton, koud, zonder warmte of zonder open vuur aangebracht.
Het kan desgewenst wel worden gelast. Het bestaat uit een synthetisch membraan dat is gecoat met een zeer speciale alkalibestendige drukgevoelige lijm en behandeld met
siliciumdioxide. Dit speciale ontwerp biedt een zeer hoge veiligheid tegen het binnendringen van water. Door de flexibele hechting op beton is het een blijvend waterdichtingsmembraan.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Deze membranen worden gebruikt voor het waterdicht
maken van kelderwanden, funderingen, tunnels, vloerplaten, enz. en is geschikt voor verticale en horizontale
oppervlakken. Het is bruikbaar tegen water onder druk en
tegen infiltratie van radongas.
Het heeft een zeer hoge hechting op beton door vergroting
van de oppervlaktestructuur met siliciumdioxide. Het
membraan is aan één zijde voorzien van een zelfklevende
strook om zijdelings te kunnen overlappen en zorgt voor
een perfecte hechting tussen de verschillende membraanrollen. De applicatie wordt uitgevoerd vóór het plaatsen
van het wapeningsstaal en het storten van het beton.



























Flexibele hechting op beton
Zeer flexibel
Berijdbaar
Drukgevoelige lijm
Continue dikte
Waterdicht tegen water onder druk
Chemisch bestendig
Methaangas barrière
Radon gasbarrière
UV-bestendig voor >60 dagen
Sterk scheuroverbruggend
Hoge rek
Niet schadelijk voor grondwater

VERBRUIK

Hou rekening met een overlap van 75 mm in
horizontale toepassingen en met een overlap
van 80 mm bij verticale toepassingen.

VERPAKKING

EUCOPROOF MB PRE is beschikbaar op rol:
Lengte: 20 m
Breedte 1050 mm

EUCOPROOF MB PA

ACHTERAF AANTEBRENGEN, SPECIAAL GECOAT, FLEXIBEL WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MB PA is een 2-laags, zeer flexibel tankingmembraan. Het membraan wordt na het storten en het uitharden van het beton, koud, zonder warmte of zonder open vuur
aangebracht. Het kan desgewenst wel worden gelast. Het bestaat uit een synthetisch membraan dat is gecoat met een zeer speciale alkalibestendige drukgevoelige lijm. De lijm
is beschermd met een siliconenfolie en moet voor het aanbrengen worden verwijderd. Dit speciale ontwerp biedt een zeer hoge veiligheid tegen het binnendringen van water. Door
de flexibele hechting op beton is het een blijvend waterdichtingsmembraan. Zeer hoge hechting op beton. Het membraan is aan één zijde voorzien van een zelfklevende strook voor
overlappend zijdelings overlappen en zorgt voor een perfecte hechting tussen de membranen. De applicatie moet worden gedaan nadat het beton is uitgehard.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Deze membranen worden gebruikt voor het waterdicht
maken van kelderwanden, funderingen, tunnels, vloerplaten, enz. en is geschikt voor verticale en horizontale
oppervlakken. Het is bruikbaar tegen water onder druk en
tegen infiltratie van radongas.

























Flexibele hechting op beton
Zeer flexibel
Zelfhechtende coating
Continue dikte
Waterdicht tegen water onder druk
Chemisch bestendig
Methaangas barrière
Radon gasbarrière
UV-bestendig voor >60 dagen
Sterk scheuroverbruggend
Hoge rek
Niet schadelijk voor grondwater

VERBRUIK

Hou rekening met een overlap van 75 mm.

VERPAKKING

EUCOPROOF MB PA is beschikbaar op rol:
Lengte: 20 m
Breedte 1050 mm

EUCOPROOF MB REACTIVE

KRISTAL ACTIEF, VOORAF AAN TE BRENGEN, SPECIAAL GECOAT, FLEXIBEL WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MB REACTIVE is een absuluut nieuw en uniek, 3-laags, zeer flexibel tankingmembraan. Het membraan wordt vóór het storten van het beton, koud, zonder warmte of
zonder open vuur aangebracht. Het kan desgewenst wel worden gelast. Het bestaat uit een synthetisch membraan dat gecoat is met een zeer speciale alkalibestendige drukgevoelige
lijm en met een kristalvormend granulaat. Dit speciale ontwerp biedt een zeer hoge veiligheid tegen het binnendringen van water. Door de kristalvormende eigenschappen in het beton is
het een blijvend actief waterdichtingsmembraan.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Deze membranen worden gebruikt voor het waterdicht
maken van kelderwanden, funderingen, tunnels, vloerplaten, enz. en is geschikt voor verticale en horizontale
oppervlakken. Het is bruikbaar tegen water onder druk en
tegen infiltratie van radongas.
Het heeft een zeer hoge hechting op beton door vergroting
van de oppervlaktestructuur met siliciumdioxide. Het
membraan is aan één zijde voorzien van een zelfklevende
strook om zijdelings te kunnen overlappen en zorgt voor
een perfecte hechting tussen de verschillende membraanrollen. De applicatie wordt uitgevoerd vóór het plaatsen
van het wapeningsstaal en het storten van het beton.
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WATERDICHTING

TANKING MEMBRAAN

Extra waterdichtingseigenschappen door
kristalvorming in het beton
Permanent werkend
Flexibele hechting op beton
Zeer flexibel
Berijdbaar
Drukgevoelige lijm
Continue dikte
Waterdicht tegen water onder druk
Chemisch bestendig
Methaangas barrière
Radon gasbarrière
UV-bestendig voor >60 dagen
Sterk scheuroverbruggend
Hoge rek
Niet schadelijk voor grondwater

VERBRUIK

Hou rekening met een overlap van 75 mm in
horizontale toepassingen en met een overlap
van 80 mm bij verticale toepassingen.

VERPAKKING

EUCOPROOF MB REACTIVE is beschikbaar op
rol:
Lengte: 20 m
Breedte 1050 mm
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EUCOPROOF MB TAPE HDPE

HDPE TAPE, SPECIAAL MET GRANULAAT GECOAT, HOOG ELASTISCH
EUCOPROOF MB TAPE HDPE is een eenzijdige zelfklevende HDPE-tape. De tape bestaat uit een zeer flexibele HDPE-polymeerfilm die aan één zijde is gecoat met speciale PSA-lijm. De
zelfklevende kant van de tape is beschermd met een siliconenfolie, die direct voor het aanbrengen moet worden verwijderd.
TOEPASSINGSGEBIED


De tape wordt gebruikt voor het waterdicht maken van
keldermuren, funderingen, tunnels, vloerplaten, enz. in
combinatie met de EUCOPROOF MB membranen. Speciaal
ontwikkeld voor het vlak aansluiten van de roluiteinden
en om beschadigingen te herstellen zoals scheurtjes en
penetraties van de membranen. Het product is geschikt
voor verticale en horizontale toepassingen.

VOORDELEN & KENMERKEN


Hoog flexibel



HDPE polymeerfilm



Drukgevoelige lijm



Continue dikte



Bescherming kleefzijde met folie



Granulaat gecoate achterzijde



Waterdicht tegen drukkend water



Chemisch goed resistent



UV-bestendig voor > 30-60 dagen



Sterk scheuroverbruggend



Hoge rek



Niet schadelijk voor grondwater

VERBRUIK

1 lm = 1 lm
1 rol = 20 l.m

VERPAKKING

1 rol:
Lengte: 20 m
Breedte: 150 mm

EUCOPROOF MB TAPE DS

DUBBELZIJDIGE, ZELFKLEVENDE TAPE VOOR WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MB TAPE DS (Double-Sided) is een dubbelzijdige, zelfklevende tape. De tape bestaat uit een zeer flexibele polymeerfilm die aan beide zijden is gecoat met speciale PSAlijm. De tape heeft aan beide zijden een siliconen beschermfolie, die direct voor applicatie op de ondergrond verwijderd moet worden.
TOEPASSINGSGEBIED


De tape wordt gebruikt voor het waterdicht maken van
keldermuren, funderingen, tunnels, vloerplaten etc. in
combinatie met de EUCOPROOF MB membranen. Dit product is geschikt voor verticale en horizontale toepassingen.

VOORDELEN & KENMERKEN


Hoog flexibel



Drukgevoelige lijm



Versterkt met polymeerfilm



Continue dikte



Waterdicht tegen water onder druk



Chemisch bestendig



UV-bestendig voor >60 dagen



Sterk scheuroverbruggend



Hoge rek



Niet schadelijk voor grondwater

VERBRUIK

1 lm = 1 lm
1 rol = 30 m

VERPAKKING

1 rol
Lengte: 30 lm
Breedte: 100 mm

EUCOPROOF MB TAPE R

REPARATIE TAPE, SPECIAAL MET GRANULAAT GECOAT, HOOG ELASTISCH
EUCOPROOF MB TAPE R (Repair) is een eenzijdige zelfklevende reparatietape. De tape bestaat uit een zeer flexibele polymeerfilm die aan beide zijden is gecoat met speciale PSA-lijm.
De tape heeft bovendien aan één zijde een extra korrelige coating van siliciumdioxide, wat leidt tot een extreem hoge hechting op vers gestort beton. De andere kant van de tape wordt
beschermd met een siliconenfolie, die direct voor het aanbrengen moet worden verwijderd.
TOEPASSINGSGEBIED


Deze wordt gebruikt voor het waterdicht maken van keldermuren, funderingen, tunnels, vloerplaten etc. in combinatie met de EUCOPROOF MB membranen. Het product is
geschikt voor verticale en horizontale toepassingen.

VOORDELEN & KENMERKEN


Hoog flexibel



Drukgevoelige lijm



Versterkt met polymeerfilm



Continue dikte
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Verhoogd contactoppervlak door granulaatstructuur (Silicium dioxide)



Bescherming kleefzijde met folie



Waterdicht tegen drukkend water



Chemisch goed resistent



UV-bestendig voor > 30-60 dagen



Sterk scheuroverbruggend



Hoge rek



Niet schadelijk voor grondwater

TANKING MEMBRAAN

VERBRUIK

1 lm = 1 lm
1 rol = 20 l.m

VERPAKKING

1 rol:
Lengte: 20 m
Breedte: 100 mm

WATERDICHTING
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WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR
BITUMEN
CEMENT
MARKERING & SIGNALISATIE
PUMA MEMBRAAN

IKO BITUMIX CE

GEBRUIK BIJ REGENACHTIG OF DROOG WEER
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Bestrijken van geplaveide wegen of wegen met asfaltbekleding.
Over de pas aangebrachte emulsie wordt fijn grind (kaliber 0/3)
uitgespreid.
Als kleeflaag, vóór het aanleggen van warme of koude asfalt (vb.
IKOpro tinascoat)
Herstellen van niet beweegbare scheuren niet groter dan 3 mm.



Bitumenemulsie v.h kationische type (zuur ion)



Emulgator : zuurderivaat van vette aminen



VERBRUIK

1 tot 1,5 kg/m²

Versnelde breking : door verdamping of opslorping van
het water door de ondergrond of door fysisch-scheikundige storing bij contact met mineralen, zelfs vochtige.

VERPAKKING

Bus van 25 kg
Vat van 200 kg

IKO TINASCOAT

KOOLWATERSTOFHOUDENDE STEENSLAG, STOCKEERBAAR, KOUD TE VERWERKEN.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Tijdelijk herstellen of herprofileren van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder druk verkeer (vb :
openbare wegen, dreven, opritten en parkeerruimte van
garages, parkings en fabriekspleinen).



Gebruiksklaar



Goede aanhechting



Onmiddellijke herstelling







VERBRUIK

± 25 kg/m²,
per centimeter dikte.

IKOpro Tinascoat behoudt een verhoogde interne soepelheid
die bijdraagt tot zijn verdere verdichting.

VERPAKKING

Plastic zakken van 25 kg
(40 stuks per palet)
Emmers van 25 kg
(40 stuks per palet)

Eenvoudig aan te brengen: vergt geen speciale kennis of
werktuigen.
Economisch gebruik : geen verlies noch afval.

IKO REPHALT 0/3

KOUD VERWERKBAAR REACTIEF ASFALT. ZONDER SOLVENT.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Definitieve herstelling of vernieuwen van wegdek, bestaande uit asfalt of beton blootgesteld aan licht, middelmatig of
zwaar verkeer.



Snelle uitharding (Bij 20 C° +/- na 1 uur).



Klaar voor gebruik.



Uitstekende aanhechting.



Onmiddellijke en definitieve herstelling.





VERBRUIK

± 25 kg/m²,
per centimeter dikte.

Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer. IKO REPHALT beschikt over een hoge interne flexibiliteit
welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.

VERPAKKING

Zakken van 14 kg.
72 zakken per palet.

Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

IKO REFRESH ASPHALT

HALFVLOEIBAAR THIXOTROOP PRODUCT OP BASIS VAN BITUMENEMULSIE, HARSEN EN VULSTOFFEN.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt.





Vastleggen van de loskomende begrinding van de toplaag.













Vormt een gelijke bekleding.
Perfecte antislip bekleding door zijn
geselecteerde vulstoffen.

Bescherming- en dichtingslaag voor onvoldoende verdichte asfaltbekledingen of
bekledingen met verweerd oppervlak.



Zeer soepele film.

Oppervlakte bestrijking van parkings, geasfalteerde paden, garageopritten, wegen.



Blijft niet kleven.

Vernieuwen van oude, licht gescheurde bekledingen waarvan de structuur nog
degelijk is.
Verbeteren van het rijcomfort en het uitzicht.





Mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

VERBRUIK

Goede weerstand aan temperatuurs
schommelingen.

+/- 0.8 kg/m²
Max. 1 kg/m²

VERPAKKING

Emmers van 25 kg

Bevat geen oplosmiddelen.

IKO PRO CRACK SEALER

2 COMPONENT REACTIVE BITUMINEUZE VOEG EN SCHEURVULLING - KOUD VERWERKBAAR
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Voegen en scheuren in beton



Solvent vrij

Voegen en scheuren in asfalt



Snelle uitharding (reactive bitumen)



Koud en met de hand verwerkbaar (zonder speciaal gereedschap)



Hoge weerstand tegen verwering en veroudering



Hoge weerstand tegen hoge en lage temperaturen



Droogtijd bij 25 °C ongeveer 1 uur.

WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR

BITUMEN

+/- 1,2 kg per 1 dm³

VERPAKKING

Kokers 285 g
12 stuks per doos
1 palet = 720 kokers = 60 dozen
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CERMIROAD MB

MICRO-BETON VOOR DE WEGENBOUW
Micro-beton met hoge weerstand, vezelversterkt en klaar om te mengen.
TOEPASSINGSGEBIED




Product aangepast aan snelle reparaties
van meer dan 20 mm dik (gaten, gleuven,
kuilen, enz.)
Op niveau brengen van straatputdeksels,
inspectieputten en –kamers.



Snel vastzetten van rails en kraanbanen.



Bruglagers



Straatmeubilair



VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Krimpgecompenseerd



Thixotroop: geen bekisting nodig

2,3 kg poeder om 1 liter
micro-beton aan te maken
of 2,3 ton poeder voor 1 m3
(exclusief verlies)



Hoge begin- en eindsterktes



Korte zettingstijd voor een snelle heringebruikname.



Resistent tegen strooizouten en vries- dooicycli.



Het product kan toegepast worden bij heel uiteenlopende temperaturen.

VERPAKKING

Zak van 25 kg

Gegoten reparaties die snel hoge weerstand vereisen.

CERMIROAD FIX

VERLIJMINGSMORTEL VOOR BORDUREN
Vezelversterkte mortel met hoge weerstand die speciale cementen bevat. Klaar om te mengen.
TOEPASSINGSGEBIED

Lijmen en voegen van:

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Krimpgecompenseerd



Elementen voor vuchtheuvels.



Ongeveer 2 kg poeder/m²/
mm dikte

Hoge mechanische resistentie



Bestratingselementen.



Goede weerstand aan sulfaten (zeewater, in riolering, enz..)



Borduren...



Kan de onregelmatigheden in de ondergrond tot 50 mm opvangen

VERPAKKING



Korte zettingstijd voor een snelle heringebruikname van de zone

Zak van 25 kg



Resistent tegen strooizouten en vries- dooicycli.



Gemakkelijk uit te voeren



Gebruikt gereedschap is gemakkelijk te reinigen.



Uitstekende hechting op beton en asfalt

CERMIROAD PAVE

MORTELBED VOOR BESTRATINGSELEMENTEN
Een één component cementmortel op basis van speciale hydraulische bindmiddelen met additieven en versterkt met vezels.
TOEPASSINGSGEBIED




Voor het inbedden van bestratingselementen.
Opvoegen van verticale wanden.

VOORDELEN & KENMERKEN


Krimpgecompenseerd



Vorst bestendig



Zeer goede hechting



Vervaardigd uit microbeton



VERBRUIK

1,9 kg poeder voor het
bekomen van1 liter mortel
ofwel 1,9 ton voor 1 m³.

Resitent tegen chemische producten (Contacteer ons voor de chemische
resistentielijst)

VERPAKKING

Zak van 25 kg

CERMIROAD JOINT

VLOEIBARE MORTEL OPVULLEN VAN VOEGEN TUSSEN BESTRATINGSELEMENTEN
CERMIROAD JOINT is een kant en klare mortel voor het opvoegentussen straatelementen.CERMIROAD JOINT is een mix van speciale hydraulischebindmiddelen, vulstoffen met een
hoge concenratie van silicium enadditieven.Deze wordt gebruikt voor het opvoegen van straatstenen, tegelsen betonnen vloerplaten. Toepaspaar zowel voor druk belasteverkeerzones
als voor voetgangerszones. (NFP 98-335)
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Verkeerswegen



Goede vloei



Parkings



Krimp gecompenseerd.



Voetpaden



Bestendig tegen dooizouten en vorst.

VERPAKKING



Tramsporen



Snelle heringebruikname van het oppervlak.

Wegen voor zwaar transport

Zak van 25 kg





Hoge mechanische resistentie.



Pleinen



Uitstekende hechting.
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2 kg/mm/m2

CEMENT

WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR
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PRO FIX - RAPID BETON

SNELLE BETON VOOR VASTGIETEN VAN PALEN & ELEMENTEN
Pro-Fix RAPID BETON is een industrieel vervaardigde droge beton gekenmerkt door zijn korte uithardingstijd en zijn verwerking zonder mengen. Het is een mengeling van zand, kiezel,
speciale snelhardende cementen en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit te verbeteren.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Vastzetten van palen, afsluitingen, speeltoestellen, pergola’s, verkeersborden, …

VERBRUIK



Drukweerstand : 8 N/mm²



Maximale korrel : 8 mm

De te gebruiken hoeveelheid beton is afhankelijk
van de grootte, gewicht en belasting van het
object.



Volumieke massa : Min. 1600 kg/m³



Maximale verwerkingstijd : 15 min.

VERPAKKING



Cementsoort : CEM I 52,5N, aluminiumcement

25 kg zak



Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C



Bestand tegen vorst en permanente vochtigheid

PRO FIX - STABILISÉ
KANT & KLAAR STABILISÉ IN ZAKKEN

Pro-Fix STABILISÉ is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanleggen van zand/cement funderingslagen. Het is een mengeling van Portland cement, gezeefd zand en
toeslagstoffen. Drager van de CE markering.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Als onderlaag voor terrassen, tuinpaden
en opritten met kasseien, klinkers of
betontegels
Voor het plaatsen van boordstenen
Voor het inbedden van leidingen of
afvoerbuizen

VERBRUIK



Classificatie : CT-C7

Water: Aardvochtig 2 L - Plastisch 3 L



Drukweerstand : 7 N/mm²

Gebruikelijke dosering in kg per m²:



Waterbehoefte : ± 8 – 12%



Volumieke massa : > 1800 kg/ m³



Maximale korrel : 2 mm

Dikte 10 cm: ± 170kg
Dikte 15 cm: ± 255kg
Dikte 20 cm: ± 340kg



Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C

VERPAKKING

25 kg zak
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EUCOMARK ACRYLIC

SNEL UITHARDENDE, 1 COMPONENT, ACRYL GEBASEERDE MARKERINGSVERF
EUCOMARK ACRYLIC is een zeer snel uithardende, 1-component markeerverf op basis van acrylhars. Deze is solvent gebaseerd om een snelle uitharding te bekomen. Deze markeerverf
is geschikt om belijningen en markeringen aan te brengen op bitumineuze ondergronden en absorberend beton.
TOEPASSINGSGEBIED






Buiten toepassingen. (Of goed geventileerde binnenruimtes zoals
bvb. parkeergarages of industriële hallen etc...)

VOORDELEN & KENMERKEN




Markering en belijning van buitenvloeren.
Aanbevolen voor bewegwijzering op vloeren van parkeergarages,
opslagruimten, wegen, industriehallen, sport- en speelpleinen ...



Absorberende ruwe betonvloeren.



Bitumineuze ondergronden (asfalt, etc...).







VERBRUIK

Uitstekende hechting op bitumineuze mengsels.
Snelle uitharding - Zeer korte herindiensttreding van
de te behandelen zone.
Zeer goede slijtvastheid.

0,250 tot 0,350 L/m²/laag Afhankelijk van de ruwheid
en de porositeit van de ondergrond.

Instrooien van glasparels mogelijk om reflectie te
verkrijgen.

VERPAKKING

Goede weerstand tegen verschillende invloeden en
belasting bij wegdektoepassingen.

Pot van 3 L
Pot van 10 L

EUCOMARK ASPARTIC

SNEL UITHARDENDE, POLYASPARTIC MARKERINGSVERF
EUCOMARK ASPARTIC is een snel uithardende, 2-componenten, geurloze, glossy, markeringsverf op basis van de nieuwe polyaspartic technologie.
TOEPASSINGSGEBIED


Deze markeerverf is geschikt om belijning en markeringen aan
te brengen op horizontale oppervlakken bestaande uit beton,
polyaspartic, epoxy en rigide polyurethaan. Bijzonder geschikt voor
Parkings, garages, magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen, ...



Binnen en buiten toepassingen.



Markering en belijning.



Horizontale toepassingen.





Aanbevolen voor markering, belijning, bewegwijzering op
vloeren van parkings, garages, magazijnen, werplaatsen, wegen,
industriële hallen, sport- en speelpleinen, openbare gebouwen,
winkelcentra, ...

VOORDELEN & KENMERKEN


Geurloos.



Nieuwe technologie.





Zeer lage VOC/COV-emissie (praktisch teruggebracht tot 0).
Snelle uitharding - Overschilderbaar in 1 uur 30
minuten / beloopbaar na 2 uur (bij 20°C).



Uitstekende hechting.



Glossy.



Zeer goede slijtvastheid.



Absorberende betonvloeren en oppervlakken bestaande uit polyaspartic, epoxy en rigide polyurethaan.

VERBRUIK

250 g/m²/laag - Afhankelijk
van de ruwheid en de porositeit van de ondergrond.

VERPAKKING

Set van 5 kg
Comp. A = Pot van 4,04 kg
Comp. B = Pot van 0,96 kg

Goede weerstand tegen verschillende invloeden en
belasting bij wegdektoepassingen.

EUCOMARK PU

POLYURETHAAN EN SOLVENT GEBASEERDE MARKERINGSVERF
EUCOMARK PU is een 2-componenten, glossy, markeringsverf op basis van polyurethaan en solvent.
TOEPASSINGSGEBIED


Deze markeerverf is geschikt om belijning en markeringen aan
te brengen op horizontale oppervlakken bestaande uit beton,
polyaspartic, epoxy, rigide polyurethaan, hout en metaal. Bijzonder
geschikt voor Parkings, garages, magazijnen, industriële hallen,
werkplaatsen, ...

VOORDELEN & KENMERKEN

Gladde en glossy markeringsverf.



Zeer goede UV stabiliteit.



Binnen en buiten.



Uitstekende hechting - ook op metaal en hout.



Zeer goede mechanische resistentie



Binnen en buiten toepassingen.



Markering en belijning.



Zeer goede slijtvastheid.



Horizontale toepassingen.



Zeer goede chemische resistentie





Aanbevolen voor markering, belijning, bewegwijzering op vloeren
van parkings, garages, magazijnen, werkplaatsen, wegen,
industriële hallen, sport- en speelpleinen, openbare gebouwen,
winkelcentra, ...

VERBRUIK





200 - 250g/m²/laag - Afhankelijk van de ruwheid en
de porositeit van de ondergrond.
VERPAKKING

Goede weerstand tegen verschillende invloeden en
belasting bij wegdektoepassingen.

Set van 5.5 kg
Comp. A = Pot van 5 kg
Comp. B = Pot van 0,5 kg
Set van 11 kg
Comp. A = Pot van 10 kg
Comp. B = Pot van 1 kg

Absorberende betonvloeren en oppervlakken bestaande uit polyaspartic, epoxy, rigide polyurethaan, hout en metaal.

MARKERINGSSPRAY AE 5095
SIGNALISATIEVERF TOEPASBAAR OP CEMENT EN BITUMEN.
TOEPASSINGSGEBIED








Signalisatieverf toepasbaar op cement en bitumen.

VOORDELEN & KENMERKEN

Dispersie van minerale of organische pigmenten in
een bindmiddel op basis van acryl copolymeren in
solventfase.

Afhankelijk van de toepassing



Zonder gechloreerde solventen.

VERPAKKING



Ontvlambaar product.



Niet ontvlambaar drijfgas.



Kan gebruikt worden voor wegmarkeringen, in fabrieken, magazijnen en entrepots, parkings, sportterreinen, openbare werken, enz.
Niet aanbrengen op vochtige ondergronden en bij temperaturen
boven 50°C.
Product voor professioneel gebruik.

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

VERBRUIK

MARKERING & SIGNALISATIE

Spuitbus
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POLYAC® 12

STARRE, ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 12 is een starre, zeer snel uithardende, PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op minerale ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC® 12 is een starre primer voor de
POLYAC® vloer-, membraan en andere POLYAC®
systemen die aangebracht worden op minerale,
zuigende ondergronden zoals zand/cemet dekvloeren, beton, baksteen, tegels,... De primer heeft
een uitstekende hechting en kan dankzij zijn snelle
reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij
temperaturen onder het vriespunt. POLYAC® 12
kan gebruikt worden als betonbescherming en de
ingezande variant kan gebruikt worden als snelle
primer voor epoxy en polyurethaan vloersystemen.

VERBRUIK



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.



Toepasbaar bij lage temperatuur

VERPAKKING



Optimale viscositeit



Ruim inzetbaar







POLYAC® 12

Horizontaal en verticaal toepasbaar
Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden
Aan te brengen met roller of kwast.

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Afzonderlijk te bestellen:
0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

POLYAC®
CATALYST

POLYAC® 14

FLEXIBELE, ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE, POLYVALENTE, PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 14 is een polyvalente, flexibele, zeer snel uithardende, PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op licht beschadigde
beton, met kleine barsten en scheuren, hout, composietmaterialen, asfalt en bitumineuze membranen, en verscheidene andere kunststoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 14 is een flexibele, polyvalente primer
voor de POLYAC® vloer-, membraan en andere
POLYAC® systemen die aangebracht worden op
licht beschadigde beton, met kleine barsten en
scheuren, asfalt en bitumineuze membranen. De
primer heeft een uitstekende hechting en kan
dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit
toegepast worden bij temperaturen onder het
vriespunt. POLYAC® 14 kan gebruikt worden als
betonbescherming en de ingezande variant kan
gebruikt worden als snelle primer voor epoxy en
polyurethaan vloersystemen.
®

VERBRUIK



Flexibel



Hoge reactiviteit

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.



Snelle uitharding

VERPAKKING



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit



Ruim inzetbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar





POLYAC® 14

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden
Aanbrengen met roller of kwast

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Afzonderlijk te bestellen:
POLYAC®
CATALYST

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

POLYAC® 15

ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE METAALPRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 15 is een zeer snel uithardende, PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op metalen ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 15 is een aan de lucht drogende,
1-component primer voor staal, gegalvaniseerd
staal en non-ferrometaal met een snelle droging
en uitstekende hechting.
®
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PUMA MEMBRAAN

VERBRUIK



Eenvoudige verwerking



1-Component

0,25 kg/m² geeft 6 m²/liter
(droge laagdikte 80 µm)



Goede corrosiewerende eigenschappen

VERPAKKING



Optimale viscositeit



Snel droog, snelle uitharding



Ruim inzetbaar



Binnen en buiten toepasbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar

POLYAC® 15

5 kg

Metaal emmer

25 kg

Metaal emmer
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POLYAC® 18

STARRE, ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN, AAN TE BRENGEN OP VOCHTIGE MINERALE ONDERGRONDEN.
POLYAC® 18 is een starre, zeer snel uithardende, PMMA (Polymethyl-methacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op vochtige minerale ondergronden
of op nieuwe beton, en hout.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 18 is een starre primer voor de
POLYAC® vloer-, membraan en andere POLYAC®
systemen die aangebracht worden op vochtige
minerale, zuigende ondergronden zoals zand/
cemet dekvloeren, beton, baksteen, tegels,... De
primer heeft een uitstekende hechting en kan
dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit
toegepast worden bij temperaturen onder het
vriespunt. POLYAC® 18 kan gebruikt worden als
betonbescherming en de ingezande variant kan
gebruikt worden als snelle primer voor epoxy en
polyurethaan vloersystemen. Wij raden aan om
op het betreffende oppervlak eerst uitharding en
hechtingstesten uit te voeren voor applicatie van
het ganse oppervlak.
®

VERBRUIK



Op vochtige ondergrond



Hoge reactiviteit

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergronden ligt het verbruik hoger.



Snelle uitharding

VERPAKKING



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit



Ruim inzetbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar





POLYAC® 18

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Afzonderlijk te bestellen:

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden

POLYAC®
CATALYST

Aanbrengen met roller of kwast

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

POLYAC® BDM-M

FLEXIBEL, VLOEIBAAR, ZEER SNEL UITHARDEND, MANUEEL AAN TE BRENGEN, PUMA GEBASEERD, ELASTOMEER WATERDICHTINGSMEMBRAAN.
POLYAC® BDM-M is een hoog reactief, flexibel, vloeibaar en eenvoudig, manueel aan te brengen, elastisch waterdichtingmembraan of slijtlaag met zeer hoge duurzaamheid zelfs bij
lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED

POLYAC® BDM-M is toepasbaar
als waterdichtingsmembraan of als
slijtlaag.

VOORDELEN & KENMERKEN


Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Duurzaam



Vloeibaar en eenvoudig aan te brengen



Toepasbaar bij lage temperatuur



Daken



Terrassen



Balkons



Optimale viscositeit



Gallerijen



Scheuroverbruggend



Parkeerdaken





Bruggen

VERBRUIK

Het verbruik van POLYAC® BDM-M is afhankelijk van de ondergrond en het type project.
De aanbevolen min. laagdikte POLYAC® BDM-M is 1,5 mm.
1,5 mm/laag = 1,8 kg/laag.
VERPAKKING

POLYAC® BDM-M

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden



Hoge chemische bestendigheid



Bestand tegen dooizout

25,6 kg

25 kg Metalen bus
0,6 kg Plastiek fles

Afzonderlijk te bestellen:

POLYAC CATALYST
®

Pigment poeder

Instrooigranulaat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

25 kg

Zak

POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE

POLYESTER EN POLYPROPYLEEN VERSTERKINGSVLIES - POLYAC® BDM SYSTEM 5
POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE is een versterkingsvlies dat samengesteld is uit gemodificeerd polyester en niet geweven polypropyleen.
TOEPASSINGSGEBIED


Deze wordt gebruikt als versterking
bij het afdichtingssysteem POLYAC®
BDM SYSTEM 5 en dit zowel voor
horizontale vlakken, aansluitingen als
voor details.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Scheuroverbruggend



Eenvoudig verwerkbaar

Voor 1 rol met breedte 35 cm = 15 m²
Voor 1 rol met breedte 105 cm = 50 m²
Overlap reeds mee in acht genomen.



Toepasbaar bij lage temperaturen



Verbetert de weerstand tegen scheurvorming

VERPAKKING
POLYAC®
REINFORCEMENT FLEECE
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PUMA MEMBRAAN

Lengte
50 m

Breedte: 35 cm
Breedte: 105 cm
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POLYAC® BDM-AL

FLEXIBEL, VLOEIBAAR, ZEER SNEL UITHARDEND, OPTIMAAL NIVELLEREND, PUMA GEBASEERD, ELASTOMEER WATERDICHTINGSMEMBRAAN.
POLYAC® BDM-AL is een hoog reactief, flexibel, vloeibaar en eenvoudig, manueel aan te brengen, elastisch waterdichtingmembraan of slijtlaag met zeer hoge duurzaamheid zelfs bij
lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC BDM-AL is toepasbaar
als waterdichtingsmembraan of als
slijtlaag.
®

Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Duurzaam



Vloeibaar en eenvoudig aan te brengen



Toepasbaar bij lage temperatuur



Daken



Terrassen



Balkons



Optimale viscositeit



Gallerijen



Scheuroverbruggend



Parkeerdaken





VERBRUIK



Bruggen

Het verbruik van POLYAC® BDM-AL is afhankelijk van de ondergrond en het type project.

VERPAKKING

POLYAC® BDM-AL

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden



Hoge chemische bestendigheid



Bestand tegen dooizout

De aanbevolen min. laagdikte POLYAC® BDM-AL is 1,5 mm.
1,5 mm/laag = 1,8 kg/laag

25 kg Metalen bus

25,6 kg

0,6 kg Plastiek fles

Afzonderlijk te bestellen:

POLYAC CATALYST
®

Pigment poeder

Instrooigranulaat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

25 kg

Zak

POLYAC® 16

INTERMEDIAIRE PRIMER TUSSEN POLYAC® SYSTEMEN EN VINYL ESTER TOPLAGEN
POLYAC® 16 is een snel uithardende intermediaire primer tussen POLYAC® systemen en een toplaag bestaande uit in styreen opgeloste vinylesters Dankzij de hoge reactiviteit kan
POLYAC® 16 toegepast worden bij temperaturen onder het vriespunt.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC® 16 wordt geplaatst als intermediaire
primer op POLYAC® systemen die daarna zullen
overlaagd worden met een toplaag van in styreen
opgeloste Vynil esters ( Vinyl ester toplaag).
Industriële zwaar chemisch resistente toepassingen. Neem hiervoor steeds contact op met uw
Resiplast NV vertegenwoordiger.

VERBRUIK



Verhoogde weerstand tegen styreen



Hoge reactiviteit

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.



Snelle uitharding

VERPAKKING



Horizontaal en verticaal toepasbaar.



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit



Geoptimaliseerde polymerisatie
onder moeilijker omstandigheden

POLYAC® 12

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

Afzonderlijk te bestellen:

POLYAC® CATALYST

POLYAC® 17

INTERMEDIARE PRIMER TUSSEN POLYAC® WATERDICHTINGSMEMBRANEN EN EEN GIETASFALT AFWERKINGSLAAG
POLYAC® 17 is een snel hardende synthetische intermediare primer ontwikkeld om een optimale hechting te verzekeren van gietasfalt op POLYAC® waterdichtingsmembranen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 17 is ontwikkeld om een optimale
hechting te verzekeren van gietasfalt op POLYAC® waterdichtingsmembranen.
®
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WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR

PUMA MEMBRAAN



Gemakkelijk manueel of met spuitaparatuur aan te brengen



Koud verwerkbaar



Uitstekende hechting



Vochtverdringende eigenschappen

VERBRUIK

0,1 - 0,2 l/m²
VERPAKKING

POLYAC® 17

25 l

Blik

200 l

Vat

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

POLYAC® 61

TAAI - FLEXIBELE PMMA TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 61 is een taai - flexibele, vloeistofdichte toplaag voor POLYAC® vloer- of membraansystemen met uitstekende hechting, hoge mechanische weerstand, zeer goede
slijtweerstand, hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC 61 is de aanbevolen toplaag voor
POLYAC® vloer- en membraansystemen met
frequent verkeer.
®

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Transparant of gekleurd.

Eerder glad oppervlak: 0,35 kg/m²
Verbruik op een antislip ondergrond ingestrooid met kleurkwarts korrel 0,8 - 1,2 mm korrelgrootte.: 0.6 kg/m².
Bij grotere ruwheid of indien men de ruwheid wil egaliseren,
loopt het verbruik op tot meer dan 0,8 kg/m².



Goede impact- en slijtweerstand

VERPAKKING



Optimale viscositeit



Lichtbestendig



Taai, flexibel

POLYAC® 61

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

Apart te bestellen:
POLYAC® CATALYST

Pigmentpoeder

POLYAC® 64 AF

HARDE, BRANDVERTRAGENDE PMMA TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 64 AF is een brandvertragende, harde, vloeistofdichte toplaag voor POLYAC® vloer- of membraansystemen met uitstekende hechting, hoge mechanische weerstand, zeer
goede slijtweerstand, hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC® 64 AF is een brandvertragende
toplaag voor POLYAC® vloer- en membraansystemen

VOORDELEN & KENMERKEN


Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Brandvertragende toplaag



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit



Lichtbestendig



Hoge impactweerstand



Hard

VERBRUIK

0,5 kg/m² op gladde ondergrond. 0,8 kg/m² op een ingestrooid membraan of vloer.

VERPAKKING
POLYAC® 62

20 kg

Metaal emmer

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

Apart te bestellen:
POLYAC CATALYST
®

Pigmentpoeder*

* Enkel donkere kleuren. Voor meer informatie contacteer ons.

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

PUMA MEMBRAAN

WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR
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POLYAC® CATALYST

VERHARDER POEDER VOOR POLYAC® HARSSYSTEMEN
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC CATALYST is een wit poeder dat
50% peroxide (BPO - Benzoylperoxide)
bevat en is de universele harder component
voor alle POLYAC® systemen.
®

POLYAC® CATALYST initieert en polymeriseert de POLYAC® harsen.





VERBRUIK

Hoge reactiviteit
Universele harder component voor alle reactieve POLYAC® harsen



Vrij vloeiend poeder



Bijna geurloos



Toepasbaar bij lage temperatuur



Ruim inzetbaar



Zie technische fiches van de te gebruiken POLYAC®
producten.
VERPAKKING

POLYAC® CATALYST

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden

POLYAC® PTC

ADDITIEF VOOR POLYAC® BDM-SYSTEEM
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC® PTC is een additief voor POLYAC®
BDM-systemen. Het is een transparante
vloeistof die de stabiliteit van de kleur en de
polymerisatie verbetert en wordt toegevoegd
in een lage concentratie.

VERBRUIK



Verhoogde kleurstabiliteit



Homogene polymerisatie

2 % additief berekend op het gewicht van het
reactieve hars POLYAC® BDM.



Niet-plakkerig oppervlak

VERPAKKING

Additief voor POLYAC® BDM-systemen.

POLYAC® PTC

0,6 kg

Plastiek bus

2,40 kg

Plastiek bus

POLYAC® THIXOGÈNE

CHEMISCH THIXOTROPEERMIDDEL VOOR POLYAC® BDM SYSTEMEN.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC THIXOGÈNE is een vloeibaar,
chemisch thixotropeermiddel voor POLYAC®
BDM systemen.
®

POLYAC® THIXOGÈNE is een chemisch
thixotropeermiddel voor POLYAC® BDM
systemen.



Verhoogt de thixotropie



Vloeibaar



Eenvoudig te doseren



VERBRUIK
Temperatuur (°C)
5 °C tot 30 °C

Geen invloed op de mechanische en
chemische weerstand van de POLYAC® BDM
systemen

Hoeveelheid POLYAC® THIXOGÈNE
per 100 g POLYAC® BDM HARS.
0,5 g tot 2 g

VERPAKKING
1 kg
POLYAC THIXOGÈNE
®

Plastiek fles

5 kg

Plastiek fles

25 kg

Plastiek jerrycan

POLYAC® ACCELERATOR
VERSNELLER VOOR POLYAC® HARSSYSTEMEN.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC ACCELERATOR is een vloeibaar
additief dat wordt toegevoegd aan de POLYAC® reactieve harssystemen en versnelt
de werking van de POLYAC® CATALYST.
®

POLYAC® ACCELERATOR wordt toegevoegd
aan de POLYAC® reactieve harssystemen
om deze te kunnen toepassen bij zeer lage
temperaturen van -25 °C tot +5 °C.

WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR

PUMA MEMBRAAN

VERBRUIK



Zeer lage viscositeit



Universele versneller voor lage temperatuur



Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden

0 tot 3 gram POLYAC® Accelerator per 100 gram
POLYAC® reactief hars.
VERPAKKING
1 kg
POLYAC®
ACCELERATOR

Plastiek fles

5 kg

Plastiek fles

25 kg

Plastiek emmer

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

PUMA MEMBRAAN
GRANULATEN & ACCESSOIRES

INSTROOIGRANULAAT, VULSTOF, POEDERPIGMENT, ACCESSOIRES, …



EUCOSOLV MEK 5 L

5 L Bus



EUCOSOLV MEK 20 L

20 L Bus



EUCOSOLV MEK 200 L



EUCOREP DECAP

20 L Bus



EUCOFLOOR NET

20 L Bus



KWARTSMEEL M4

25 kg zak



SILICATO MNT

26 kg zak



RIJNZAND 0.2-0.8

25 kg zak



RIJNZAND 0.7-1.25

25 kg zak



GLASPARELS FIJN

25 kg zak



KORUND 0.85-1.20

25 kg zak



KORUND 0.50-0.85

25 kg zak



KORUND 0.30-0.50

25 kg zak



WIT ZAND M32

25 kg zak



ISGB 1 ZAND

25 kg zak



PIGMENTPOEDER PO1 - 1 kg

1 kg Pot



PIGMENTPOEDER PO1 - 5 kg

5 kg Emmer



PIGMENTPOEDER PO1 - 25 kg



PIGMENTPOEDER PO2- 1 kg

1 kg Pot



PIGMENTPOEDER PO2 - 5 kg

5 kg Emmer



PIGMENTPOEDER PO2 - 25 kg



PIGMENTPOEDER PO3- 1 kg

1 kg Pot



PIGMENTPOEDER PO3 - 5 kg

5 kg Emmer



PIGMENTPOEDER PO3 - 25 kg

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

200 L Vat

25 kg Zak

25 kg Zak

25 kg Zak

PUMA MEMBRAAN

WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR
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COATING & VERF
COATING
BINNEN PLAFONDS & MUREN
VERF HOUT
BUITEN GEVEL
INDUSTRIEEL

EUCOCOAT EP ECO S

WATERGEBASEERDE EN DAMPOPEN EPOXY COATING EN TOPLAAG - SATIN
EUCOCOAT EP ECO S (Satin) is een twee componenten, watergebaseerde en dampopen epoxycoating. Deze coating kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. EUCOCOAT EP
ECO S is ook uitermate geschikt als toplaag op dampopen en dampdichte epoxy, cement en polyaspartic gietvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating of als toplaag
Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie, openbare gebouwen, musea,
scholen, etc.
Industrieel en openbaar te coaten vloeren en
wanden



Muren, wanden en pilaren



Kelders en ondergrondse structuren



enz...

VERBRUIK



Binnen en buiten toepasbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen





Waterdampdoorlatend - kan toegepast
worden op een licht vochtigeondergrond.
(< 10%)
EUCOCHEM - ECO systeem: Watergebaseerd - Solventvrij



Zeer hoge UV-bestendigheid



Hoge chemische bestendigheid



Vloeistofdicht



Satijnglans



Transparant of volgens uitgebreid kleurenpalet



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
Tweede laag: +/- 300 g/m²
Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **
VERPAKKING

TRANSPARANTE VERSIE:
Set van 5,46 kg: Comp A: 1 kg - Comp B: 4,46 kg
Set van 10,92 kg: Comp A: 2 kg - Comp B: 8,92 kg
INGEKLEURDE VERSIE:
Set van 6 kg: Comp A: 1 kg - Comp B: 5 kg
Set van 12 kg: Comp A: 2 kg - Comp B: 10 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond. **afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.

EUCOCOAT EP ECO G

WATERGEBASEERDE EN DAMPOPEN EPOXY COATING EN TOPLAAG - GLOSS
EUCOCOAT EP ECO G (Gloss) is een twee componenten, watergebaseerde en dampopen epoxycoating. Deze coating kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. EUCOCOAT EP
ECO G is ook uitermate geschikt als toplaag op dampopen en dampdichte epoxy, cement en polyaspartic gietvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED












VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating of als toplaag
Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie, openbare gebouwen, musea,
scholen, etc.
Industrieel en openbaar te coaten vloeren,
wanden en pilaren, ...
Kelders, tunnels en andere ondergrondse
structuren
enz...

VERBRUIK



Binnen toepasbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen





Waterdampdoorlatend - kan toegepast
worden op een licht vochtigeondergrond.
(< 10%)
EUCOCHEM - ECO systeem: Watergebaseerd - Solventvrij



Hoge chemische bestendigheid



Vloeistofdicht



Glanzend aspect



Transparant of gekleurd



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 250 g/m² *
Tweede laag: +/- 250 g/m²
Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 250 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **
VERPAKKING

INGEKLEURD OF TRANSPARANT
Set van 20 kg:
Comp A: 16,67 kg
Comp B: 3.33 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond. **afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.
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COATING & VERF

COATING

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

EUCOCOAT EP

2 COMPONENTEN, EPOXYCOATING EN TOPLAAG
EUCOCOAT EP is een twee componenten, high build, zeer goed UV resistente epoxycoating. Deze coating is ook uitermate geschikt als toplaag op dampdichte epoxy, cement en
polyaspartic gietvloersystemen.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating of als toplaag
Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie, openbare gebouwen, musea,
scholen, etc.



Industrieel en openbaar te coaten vloeren.



enz...



Binnen toepasbaar



Horizontaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen



Zeer hoge UV-bestendigheid



Hoge chemische bestendigheid



Vloeistofdicht



Glanzend



Transparant of volgens uitgebreid kleurenpalet



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand

VERBRUIK

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
Tweede laag: +/- 300 g/m²
Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **
VERPAKKING

INGEKLEURDE VERSIE:
Set van 5.2 kg:
Comp A: 4.25 kg
Comp B: 0.95 kg
Set van 12.5 kg:
Comp A: 10.23 kg
Comp B: 2.27 kg
TRANSPARANTE VERSIE:
Set van 5.03 kg
Set van 12.08 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond.**afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.

EUCOCOAT EP HCR

2 COMPONENTEN, HOOG CHEMISCH RESISTENTE EPOXYCOATING - ALS EPOXY LIJM - ALS VOEGVULMASSA OM STATISCHE DUNNE VOEGEN OF ZAAGSNEDES OP TE GIETEN
EUCOCOAT EP HCR is een twee componenten, hoog chemisch resistente epoxycoating - lijm - voegvulmassa.
TOEPASSINGSGEBIED














VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating waar hoge chemische resistentie
is vereist.
Vloeren, noodopvangbekkens, wanden ...
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie,...
Kan als hechtbrug gebruikt worden om vers
te storten beton aan bestaande beton te laten
hechten. (Contacteer hiervoor EUCOCHEM BV)
Als epoxylijm voor beton, baksteen, natuursteen... (Contacteer hiervoor EUCOCHEM BV)



Binnen & buiten toepasbaar



Horizontaal & verticaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen



Zeer hoge chemische bestendigheid



Vloeistofdicht



Glanzend - Grijs (grijsgroen na verloop
van tijd)



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand



Anti-slip uitvoering mogelijk (instrooigranulaat apart te bestellen)

Als opgietmiddel voor fijne statische voegen
en zaagsnedes. (Contacteer hiervoor EUCOCHEM BV)
enz...

VERBRUIK

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
Tweede laag: +/- 300 g/m²
Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **
Verlijmen van oud beton aan vers gestort beton:
400 tot 500 g/m²
Als lijm of voegvulling:
1,5 kg/dm³
VERPAKKING

INGEKLEURDE VERSIE:
Set van 5.0 kg:
Comp A: 4.12 kg
Comp B: 0.88 kg
Set van 12.5 kg:
Comp A: 10.30 kg
Comp B: 2.20 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond.**afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |
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EUCOCOAT EP HCR XL

DIKKE, CHEMISCH RESISTENTE EPOXYLINER - OP DROGE EN VOCHTIGE ONDERGRONDEN
EUCOCOAT EP HCR XL EP L is een 2 componenten, manueel of verspuitbaar aan te brengen, harde epoxyliner voor het beschermen en herstellen van verschillende ondergronden in
agressieve omgevingen. Hecht op verschillende droge en natte ondergronden zoals beton, baksteen, metaal, hout,...
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Waterzuiveringsinstallaties, rioolrenovatie,
schachten, inspectieputten, opslag- en
buffertanks, pompputten, septische putten,
noodopvang bekkens, calamiteitenbakken,
reservoirs, ...

VERBRUIK



Toepasbaar op vochtige en droge oppervlakken



Horizontaal en verticaal toepasbaar.



Buiten en binnen toepasbaar.



Hoge hechting



Harde en duurzame coating - hoge mechanische en impact
weerstand



Hoge chemische resistentie



Volledig vloeistofdicht



Gemengd product: laagdikte 1,35 kg /
m² / mm.
Breng min. 3 mm product aan op het
oppervlak
VERPAKKING

Set van 24 kg:
Comp A: 16 kg
Comp B: 8 kg

Goede en naadloze hechting aan een reeds eerder aangebrachte laag EUCOCOAT EP HCR XL



Manueel of verspoten



Laagdikte in 1 keer aan te brengen = ca. 3 à 4 mm

EUCOCOAT PU ECO

2 COMPONENTEN WATERGEBASEERDE POLYURETHAANCOATING EN TOPLAAG
EUCOCOAT PU ECO is een 2 componenten, watergebaseerde polyurethaancoating ,- toplaag en verf voor het overlagen van wanden en vloeren met een gemiddelde standaard belasting
en is ook uitermate geschikt als topcoat voor gietvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Bescherming en decoratie van vloeren en
wanden

VERBRUIK



Milieuvriendelijk.



Watergebaseerd.



Binnen en buiten toepasbaar.



Verticaal en horizontaal aan te brengen.



Beschikbaar in Mat, Satin en Gloss versie.



Solventvrij.



UV-resistent.

Coaten van vormvaste betonvloeren



Goede hechting

Bouw, industrie, openbare gebouwen,
parkings, enz...



Gemakkelijk te reinigen



Anti-slip afwerking op vloeren is mogelijk.

Als topcoat voor zelf-nivelerende gietvloeren bestaande uit epoxy, polyurethaan en
polyaspartic.
Rénovatie van bestaande coatings en nog
goed hechtende verf-, top- en harslagen
bestaande uit epoxy, polyurethaan en
polyaspartic.

150 gr/m²/laag - Afhankelijk van
de ruwheid en de porositeit van de
ondergrond.
VERPAKKING

Set van 5 kg
Comp. A = 3,5 kg
Comp. B = 1,5 kg
Set van 10 kg
Comp. A = 7 kg
Comp. B = 3 kg

EUCOCOAT ASPARTIC

GEKLEURDE POLYASPARTIC COATING EN TOPCOAT
EUCOCOAT ASPARTIC is een zo goed als geurloze, hoog gevulde, gekleurde, polyaspartic gebaseerde, 2-componenten, solventvrije vloercoating en topcoat voor kunstharsvloeren
bestaande uit polyaspartic, epoxy of polyurethaan. De snelle uitharding van het hars zorgt voor een snelle heringebruikname van de te behandelen zone. Binnen en buiten toepasbaar.
TOEPASSINGSGEBIED








80

VOORDELEN & KENMERKEN

Als vloercoating.
Als topcoat voor polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharsvloeren.
Als onderdeel van EUCOCHEM ASPARTIC
multilayer vloersystemen.
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea,
...

COATING & VERF

COATING

VERBRUIK



Binnen en buiten toepasbaar.



Zo goed als geurloos.



Nieuwe technologie - Combinatie van goede eigenschappen
van andere kunstharssystemen.



VOC-emissies praktisch teruggebracht tot 0.



Overlaagbaar na 1,5 uur bij (20°C).



Beloopbaar vanaf 2 uur na aanbrengen (bij 20°C).



Uitstekende hechting.



Zeer goede chemische en mechanische resistentie



Makkelijk te verwerken.



Makkelijk reinigbaar en te onderhouden



UV resistent



Verdunnen mogelijk (met max. 2% EUCOSOLV ECO).



Antislip afwerking mogelijk.

Als gladde afwerklaag:
300 tot 400 gr/m²/laag
Als antislip:
1e laag: 400 gr/m² + instrooimateriaal
2e laag: 350 / 400 gr/m²
VERPAKKING

Set van 20 kg:
Comp. A: 16,15 kg
Comp. B: 3,85 kg
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PARACRYL DECO

PLASTO-ELASTISCHE, ÉÉN COMPONENT ACRYLAATVOEGKIT
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van
voegen met geringe beweging:
Voegen, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen,
vensterbanken, trappen, plinten, wanden, plafonds,
gipsplaten.
Afdichten van scheuren en barsten in muren. Door
zijn formulatie uitstekend geschikt voor het afdichten
van fijne voegen en scheurtjes.

VERBRUIK



Plasto-elastische, één component acrylaatvoegkit



Gemakkelijk verwerkbaar

Afhankelijk van de toepassing



Vlug overschilderbaar: “wet on wet”



De verf, waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet



Matte verf blijft mat



Ftalaatvrij

VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet

Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout,
steen, beton, pleisterwerk…) en me-taal, keramische tegels en hard PVC.

PRO FIX - ACRYL MASTIC - WHITE

SCHILDERSKIT - ACRYL MASTIC IS EEN 1-COMPONENT KIT OP BASIS VAN EEN MIX VAN ACRYLHARSEN IN WATERGEDRAGEN DISPERSIE.
TOEPASSINGSGEBIED






Afdichting van voegen en scheuren met
kleine bewegingen
Afdichting van metalen ventilatie- en
airconditioningkanalen
Poreus materiaal gebruikt in de bouw
(baksteen, beton, hout etc.)

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Binnen/buiten



Thixotroop



Overschilderbaar



Vernisbaar

VERPAKKING



Toe te passen bij temp. van +5°C tot +35°C

Koker 300 ml – 25 kokers/doos



Bestendig tegen temperaturen van -20°C tot +70°C

Afhankelijk van de situatie

PARACRYL PARAFILL

GEBRUIKSKLARE, LICHTGEWICHT REPARATIE- EN AFWERKINGSPASTA
TOEPASSINGSGEBIED






Voor het vullen en uitvlakken van barsten,
statische voegen en gaten met maximale
breedte van 50 mm en maximale diepte
van 50 mm.
Heeft een bijzonder goede hechting op
poreuze materialen zoals steen, beton,
pleis-ter, hout, metselwerk, gips enz.
Moet ten minste twee maal worden
overschilderd bij buitengebruik.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Gebruiksklare, lichtgewicht reparatie- en afwerkingspasta



Op basis van speciale acrylaatpolymeren

Afhankelijk van de toepassing



Flexibel product



Kan in één beweging worden aangebracht



Krimpt of barst niet



Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur



Kan na drogen (1 dag) worden opgeschuurd met fijn zandpapier



Ftalaatvrij

VERPAKKING

25 kokers van 310 ml/doos
48 dozen/pallet
6 emmers van 1 l/doos
64 dozen/pallet
Emmer 5 l - 60 emmers/pallet
Emmer 10 l - 27 emmers/pallet

RAPIDOX

SNELLE EPOXYPLAMUUR SUPERSNEL DOORHARDENDE OPLOSMIDDELVRIJE 2-COMPONENTEN EPOXY PLAMUUR.
TOEPASSINGSGEBIED


Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije 2-componenten epoxy plamuur, voor
het uitvlakken en/of repareren van kleine
beschadigingen e.d, snelle reparaties
en renovaties en vullend verlijmen van
onderdelen.Een set bestaat uit component
A en component B.

VOORDELEN & KENMERKEN


Oplosmiddelvrij



Krimpvrij



Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën



Mengbaar 1 : 1



Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen



Schuurbaar na 30 minuten



Uitstekende hechting op diverse ondergronden



Goed overschilderbaar na ca. 30 min

VERBRUIK

1,3 g/cm³

VERPAKKING

Comp. A: koker 150 ml
Comp. B: koker 150 ml

SLOW THINNER

SLOW THINNER IS EEN VERDUNNER DIE DOOR ZIJN HEEL TRAGE VERDAMPING UITERMATE GESCHIKT IS VOOR KWAST EN ROLTOEPASSINGEN.
TOEPASSINGSGEBIED




VERBRUIK

Bij hoge omgevingstemperaturen of externe luchtverplaatsing (bijvoorbeeld wind of bij buitenapplicaties) en waar het
gebruik van Thinner 1 nog niet voldoet kan Slow Thinner worden gebruikt.
Slow Thinner is aangeraden bij rol/borstel applicatie van 1 en 2 component PUR.
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VOORBEREIDING & ACCESSOIRES

Afhankelijk van de toepassing
VERPAKKING

1 L metalen bus
5 L metalen bus
COATING & VERF
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LIBOPRIM

LIBOPRIM IS EEN GOEDHECHTENDE GRONDLAAG DIE DOOR DE PROFESSIONELE SCHILDER WORDT VERKOZEN OMWILLE VAN DE GOEDE
HECHTINGSEIGENSCHAPPEN OP BEPLEISTERING.
VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Liboprim bezit een goede dekkracht waardoor Liboprim als grondlaag op kleurendispenser kan worden aangekleurd.



Liboprim is geschikt voor binnentoepassingen



Deze gebruiksvriendelijke verf vormt de basis voor een goed verfsysteem!





Liboprim is een goedhechtende grondlaag die door de professionele schilder wordt verkozen omwille van de goede
hechtingseigenschappen op bepleistering.
Er treden geen migraties op waardoor Liboprim een perfecte sperlaag wordt voor afwerkingslagen zoals Libomat of
Libodur.

8 m²/L voor 60 micron *

VERPAKKING

1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L

HYDROPRIM

HYDROPRIM IS EEN GOED HECHTENDE GRONDLAAG
VOORDELEN & KENMERKEN


opmerkelijke hechtingseigenschappen op meerdere substraten zoals:








VERBRUIK

11 m²/L voor 40 micron droog *

bepleistering, baksteen, hout, oude verflagen, verzinking veel kunststoffen, OSB-platen, enz.

sneldrogende, reukarme, universele waterafdunbare grondlaag die impregneert, fixeert en isoleert. Verontreinigingen
en verkleuringen zoals vochtvlekken, nicotine of houttannines kunnen volledig worden geïsoleerd en dit dankzij zijn
unieke harscombinatie.
geen migraties waardoor Hydroprim een perfecte sperlaag wordt voor afwerkingslagen zoals Libomat of Libodur
zeer goede dekkracht waardoor Hydroprim als grondlaag op kleurendispenser kan worden aangekleurd en men dus
een laag als afwerking uitspaart



kan binnen als aangekleurde eindlaag worden gebruikt



Bij buitentoepassingen Hydroprim altijd afwerken met een geschikte eindlaag

VERPAKKING

Wit: 1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L
Kleur: 1 L • 2.5 L • 10 L

LIBOMAT

LIBOMAT IS EEN MATTE WATERGEBASEERDE, HOOGKWALITATIEVE ACRYLAATVERF VOOR BINNENTOEPASSING OP MINERALE ONDERGRONDEN.
VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



zeer matte glansgraad



goede afwasbaarheid

10-12 m²/L *



snelle doordroging



goede dekkracht

VERPAKKING



goede hechting op minerale ondergronden

1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L

SOFTMAT

SOFTMAT IS EEN HOOGKWALITATIEVE BINNENMUURVERF, GEBASEERD OP 100% PURE ACRYLAATHARSEN, VOORAL GEBRUIKT ALS AFWERKINGSLAAG.
VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Zeer goede dekkracht



Matfluwelen glans

10-12 m²/L
(40µm droge laagdikte)*



2 in 1-systeem: kan zowel gebruikt worden als grond- en eindlaag



Aan te kleuren in verschillende kleuren



Geschikt voor alle klassieke ondergronden



Mooie vloei indien aangebracht met geschikte rol of borstel



Zorgvuldige keuze van watergebaseerde topharsen, pigmenten en vulstoffen, maken van Softmat een zeer duurzame verf.

VERPAKKING

1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L

LIBODUR

LIBODUR IS EEN WATERGEBASEERDE EN GEMODIFIEERDE ACRYLAATVERF VOOR BUITEN- EN BINNENWERKEN.
VOORDELEN & KENMERKEN






VERBRUIK

Libodur is de ideale muurverf voor het versieren van een grote reeks bouwmaterialen zoals pleisterwerk, cement,
bakstenen, karton, behangpapier, enz..
Wegens zijn uitzonderlijke eigenschappen wat dekkracht en duurzaamheid betreft, geniet deze verf een zeer grote
bijval bij de aannemer.
Door de zorgvuldige keuze van bindmiddel wordt een uitstekende hechting op alle materialen bekomen. Door het
inwendig plastifiëren van het bindmiddel wordt een permanente soepelheid van de verffilm bekomen.

8-12 m² *

VERPAKKING

1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L

*Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.
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RESOPRIM AQUA

RESOPRIM AQUA IS EEN WATERGEDRAGEN, VULLENDE ACRYLAATPOLYURETHAAN GRONDLAAG MET EEN UITSTEKENDE HECHTING OP NIET BLOEDEND HOUT.
TOEPASSINGSGEBIED




Resoprim Aqua is enkel geschikt als grondlaag voor
binnentoepassingen.
Bij het aanbrengen van het product op bloedende
houtsoorten, zoals merbau, afzelia, ceder, e.d., is het
noodzakelijk om de doorbloeding vooraf te fixeren met
2 lagen Resofix. (meer informatie: zie technische fiche
Resofix)

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

uitstekende hechting op onbehandeld niet bloedend hout.
uitstekende hechting op oude (urethaan)alkydlagen na
grondig opschuren.



een snelle droging en uitstekende vloei.



zeer gemakkelijk verwerkbaar.

Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.
VERPAKKING

Wit: 1 L • 2.5 L
Kleur: 0.5 L • 1 L • 2.5 L

PRIMER RESIT PLUS

PRIMER RESIT PLUS IS EEN ISOLERENDE, VOCHTREGULERENDE ALKYDGRONDLAAG VOOR HOUT, ZOWEL VOOR BINNEN ALS BUITENTOEPASSINGEN.
TOEPASSINGSGEBIED


Primer Resit Plus is de ideale isolerende grondlaag op
hout alvorens af te werken met decoratieve (langolige)
alkydlakken.

VOORDELEN & KENMERKEN






VERBRUIK

zeer goede verwerking met borstel en rol
sterke penetratie in nieuw hout waardoor een zeer goede
verankering verzekerd wordt van het totale verfsysteem
op hout
bestand tegen weersinvloeden wanneer niet direct
overschilderd

Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.



microporeus (vochtregulerend)

VERPAKKING



zeer goede hechting op nog gezonde oude verflagen

1 L • 2.5 L



goede kantendekking



makkelijk schuurbaar



hoge dekkracht



goede doordroging ook bij lagere temperaturen



isolerend

RESOMAT AQUA

RESOMAT AQUA IS EEN WATERGEDRAGEN, MATTE ACRYLAAT POLYURETHAANLAK
TOEPASSINGSGEBIED




Resomat Aqua is de ideale afwerkinglaag op hout, ferro, non ferro en kunststof voorafgaandelijk behandeld
met een geschikte grondlaag.
Resomat Aqua wordt enkel voor binnentoepassingen
aanbevolen.

VOORDELEN & KENMERKEN


een uitstekende vloei,



krasvast



uniforme kleurontwikkeling



bestand tegen donkervergeling



lange open tijd



vlugge blokvastheid.

VERBRUIK

9-12 m²/L
Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.
VERPAKKING

1 L • 2.5 L

SATILUX AQUA

SATILUX AQUA IS EEN WATERGEDRAGEN, ZIJDEGLANZENDE, ACRYLAAT POLYURETHAANLAK
TOEPASSINGSGEBIED




Satilux Aqua is de ideale afwerkinglaag op ferro,
non ferro en kunststof (binnen en buiten). Enkel voor
binnentoepassingen is Satilux Aqua een mooie afwerkinglaag op hout.
Satilux Aqua dient steeds aangebracht te worden op
een geschikte grondlaag.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



met een uitstekende vloei



hoge krasvastheid



zeer goede UV-bestendigheid



ook een goede donkervergelingsweerstand).

Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.
VERPAKKING

Wit: 1 L • 2.5 L
Kleur: 0.5 L • 1 L • 2.5 L
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VERF HOUT
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83

SATILUX-U-EXTREME

SATILUX-U-EXTREME IS EEN GESATINEERDE POLYURETHAANLAK VOOR METALLISCHE EN NIET-METALLISCHE ONDERGRONDEN.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Het is geschikt voor binnen- en buitenwerken.





Satilux-U-Extreme onderscheidt zich door:
zijn goede vloei



goede ontluchtingseigenschappen



goede kantdekking



hoge duurzaamheid.

VERBRUIK

Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.
VERPAKKING

0.5 L • 1 L • 2.5 L

84
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RESILOX V1 FIXPRIM

FIXEERMIDDEL EN PRIMER IN ÉÉN PRODUCT VOOR GEVELS.
TOEPASSINGSGEBIED




Resilox V1 Fixprim combineert uitstekende impregnerende en fixerende eigenschappen met een goed
isolerend karakter.
Resilox V1 Fixprim kan met alle watergedragen
Libert-gevelverven overgeschilderd worden en is de
perfect grondlaag voor een V1-gevelverfsystem als
Resilox V1 Quartz MFR en/of Resilox V1 Finish.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1:
Sd-waarde < 0.1m



Uitstekende impregnatie



Goede dekkracht



Vlotte verwerking, spatvrij



Lange open tijd

± 6-8 m²/L
Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.
VERPAKKING

1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L

RESILOX V1 QUARTZ MFR

STERKE SCHEUROVERBRUGGENDE EN WATERDAMPDOORLATENDE GEVELVERF MET KALEI-LOOK.
TOEPASSINGSGEBIED


De combinatie van een sterk hydrofobe verf met
geringe vuilopname en de aanwezigheid van een
ingekapseld biocide zorgt voor een uiterste resistentie
en gevelbescherming.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1



Goede dekkracht

0,3-0,5 Kg/m²
Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.



Sterk hydrofoob: water parelend lotuseffect

VERPAKKING



Uitstekende werking tegen groen aangroei



PU versterkt





Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1:
Sd-waarde < 0.1m
Zeer lage wateropname (EN 1062-3): klasse W3: < 0.1
kg/(m2xh0.5)

3,5 KG • 15 KG

RESILOX V1 FINISH

HEEL STERKE WATERDAMPDOORLATENDE GEVELVERF MET EEN UITSTEKENDE VROEGWATERWEERSTAND.
TOEPASSINGSGEBIED




De verf krijgt duidelijk heel snel zijn hydrofobe karakter
waardoor zowel kortstondige als langdurige waterstand
geen invloed hebben op de verflaag. Ondanks het
hydrofobe karakter, is Resilox V1 Finish perfect
overschilderbaar.
De combinatie van een sterk hydrofobe verf met
geringe vuilopname en de aanwezigheid van een
ingekapseld biocide zorgt voor een uiterste resistentie
en gevelbescherming.
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VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1



Goede dekkracht

± 7-9 m²/L
Het praktisch rendement wordt in
belangrijke mate beïnvloed door
de ruwheid en porositeit van de
ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij
spuitapplicatie.



Sterk hydrofoob: water parelend lotuseffect

VERPAKKING



Uitstekende werking tegen groen aangroei



Vlotte verwerking, spatvrij



Lange open tijd



PU versterkt





Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1:
Sd-waarde < 0.1m
Zeer lage wateropname (EN 1062-3): klasse W3: < 0.1
kg/(m2xh0.5)

BUITEN GEVEL

1 L • 2.5 L • 5 L • 10 L

COATING & VERF
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RESACRYL

RESACRYL IS EEN HOOGWAARDIGE WATERGEDRAGEN SCHIMMEL- EN ALGENWERENDE 100 % ZUIVERE ACRYLAAT DISPERSIEVERF VOOR BUITENGEVELS.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Resacryl werd onderworpen aan
strenge testen (performantie,
ecotoxiteit, humane blootstelling,
…) waarna door het Ministerie van
Volksgezondheid en Leefmilieu een
toelatingsnummer werd toegekend:
5007B.











VERBRUIK

Zeer hoge buitenduurzaamheid (getest volgens Artificial Weathering “Global UV 200” en dit gedurende 400 cyclussen): geen
verkleuring, geen verkrijting, geen cracking, geen efflorescentie
werd vastgesteld na 400 cyclussen belasting.
Zeer hoge wet scrub resistance (ISO 11998): 2 µm (satijn) – 3
µm (mat velouté)
Volgens norm: klasse 1: uitstekende wet scrub resistance: < 5
µm na 200 scrub cyclussen
Goede waterdampdoorlaatbaarheid

VERPAKKING

Satin wit, Satin kleur, mat wit, mat kleur: 1 L
• 2.5 L • 5 L • 10 L

Systeemopbouw: grondlaag Surface Conditioner - eindlaag
Resacryl, 200 micron



Sd-waarde van bovenvermeld systeem = 0.8 m



Volgens norm: Sd ≥ 1.4 m: lage waterdampdoorlaatbaarheid



6-10 m²/L (zie gebruikswijze)Het praktisch
rendement wordt in belangrijke mate
beïnvloed door de ruwheid en porositeit van
de ondergrond, de aangebrachte laagdikte
of de verliezen bij spuitapplicatie.

Sd ≥ 0.14 tot < 1.4 m: gemiddelde waterdampdoorlaatbaarheid
Sd < 0.14 m: hoge waterdampdoorlaatbaarheid

CRYLTANE DTS 20

CRYLTANE DTS 20 IS EEN TWEECOMPONENT ACRYLAAT POLYURETHAAN VERF
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

CRYLTANE DTS 20 kan als structuurlak verspoten worden. Als structuurlak is hij aangewezen voor machines,
bureelmachines, laboratorium
instrumenten en zeer geschikt waar
materiaalfouten dienen weggewerkt
te worden.



VERBRUIK

uitstekende hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergrond,
inox, OSB platen, hout, MDF, kunststoffen (oa hard PVC, ABS, polyester…) en minerale ondergronden (muren, vloeren). Cryltane
DTS 20 is een goede antiroestprimer op basis van zinkfosfaat en
is lood- en chromaatvrij.

± 10 m²/L bij 60 micron
± 6 m²/L bij 100 micron
Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

Kleur categorie 1,2,3,4,5: 1 L • 4 L • 10 L

CRYLTANE DTS 40

CRYLTANE DTS 40 IS EEN TWEECOMPONENT LAAGSATIJNGLANS ACRYLAAT POLYURETHAAN VERF
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

CRYLTANE DTS 40 kan door de
aanwezigheid van zinkfosfaat gebruikt
worden als primer en eindlaag tegelijkertijd. Als eindlaag is CRYLTANE
DTS 40 weersbestendig en weerstaat
goed aan chemicaliën. De uitgeharde
verffilm wordt gekenmerkt door een
goede hardheid gecombineerd met
elasticiteit. CRYLTANE DTS 40 kan als
structuurlak verspoten worden.



VERBRUIK

goede hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergrond, inox
en kunststof

± 10 m²/L bij 60 micron
± 6 m²/L bij 100 micron
Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

Kleur categorie 1,2,3,4: 1 L • 4 L • 10 L
Kleur categorie 5: 1 L • 4 L

CRYLTANE DTS 60

CRYLTANE DTS 60 IS EEN TWEECOMPONENT SEMI-GLANZEND ACRYLAAT POLYURETHAAN VERF
TOEPASSINGSGEBIED


86

VOORDELEN & KENMERKEN

CRYLTANE DTS 60 kan door de
aanwezigheid van zinkfosfaat gebruikt
worden als primer en eindlaag tegelijkertijd. Als eindlaag is CRYLTANE
DTS 60 weersbestendig en weerstaat
goed aan chemicaliën. De uitgeharde
verffilm wordt gekenmerkt door een
goede hardheid gecombineerd met
elasticiteit. CRYLTANE DTS 60 kan als
structuurlak verspoten worden.

COATING & VERF

INDUSTRIEEL



VERBRUIK

goede hechting op staal, aluminium, verzinkte ondergrond, inox
en kunststof.

± 10 m²/L bij 60 micron
± 6,2 m²/L bij 100 micron
Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte
laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

Kleur categorie 1,2,3,4: 1 L • 4 L • 10 L
Kleur categorie 5: 1 L • 4 L
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CRYLTANE DTS 80

CRYLTANE DTS 80 IS EEN TWEECOMPONENT HOOGGLANS ACRYLAAT POLYURETHAAN VERF
TOEPASSINGSGEBIED


Cryltane DTS 80 kan door de aanwezigheid van
zinkfosfaat gebruikt worden als primer en eindlaag
tegelijkertijd. Als eindlaag is Cryltane DTS 80 weersbestendig en weerstaat goed aan chemicaliën. De
uitgeharde verffilm wordt gekenmerkt door een goede
hardheid gecombineerd met elasticiteit.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

goede hechting op staal, aluminium, verzinkte
ondergrond, inox en kunststof

± 9,8 m²/L bij 60 micron
± 6 m²/L bij 100 micron
Het praktisch rendement wordt in belangrijke
mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit
van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte
of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

Kleur categorie 1,2,3,4,5: 1 L • 4 L

MIXTANE ROLLER

MIXTANE ROLLER IS EEN TWEECOMPONENT PERFORMANTE ACRYLAATPOLYURETHAANLAK VOOR ROLTOEPASSING.
TOEPASSINGSGEBIED




Mixtane Roller is bijgevolg de ideale afwerkinglaag
voor roltoepassing (wanneer bovenvermelde hoogwaardige eigenschappen moeten bekomen worden)
op machines, vloeren (belijningen, afbakeningszones),
getraande vloerplaten, …
Mixtane Roller kan gebruikt worden als deklaag op
poedercoatings

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



zeer hoge buitenbestendigheid



zeer goed glans- en kleurbehoud



zeer goede thermische stabiliteit



zeer goede chemische weerstand





hoge hardheid, elasticiteit en abrasieweerstand
aangepast voor roltoepassing (en eventueel
borsteltoepassing op kleinere stukken)

10-12 m²/kg
Het praktisch rendement wordt in belangrijke
mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit
van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte
of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

Kleur categorie 1,2,3,4: 1 kg • 5 kg

MIXTANE ROLLER CLEAR

MIXTANE ROLLER CLEAR IS EEN TWEECOMPONENT ACRYLAAT POLYURETHAANLAK MET HOOGWAARDIGE EIGENSCHAPPEN.
TOEPASSINGSGEBIED


Mixtane Roller Clear wordt daarom gebruikt als
hoogwaardige afwerkinglaag voor machines, auto’s,
meubels en kunststoffen. Door de harderkeuze
kan gekozen worden voor hoog- of satijnglans. De
eigenschappen veranderen niet noemenswaardig bij
het gebruik van satijnverharder. De hoogwaardige buitenweerstand wordt echter bekomen met hoogglans.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Lichtbestendigheid



Glansbehoud



Kleurstabiliteit



Thermische stabiliteit



Scheikundige weerstand



Hardheid, elasticiteit en abrasieweerstand



Corrosieweerstand

Gloss: 1 kg • 4 kg



Hechting

Satin: 1 kg • 4 kg



13 m²/kg voor 40 micron droge laag
Het praktisch rendement wordt in belangrijke
mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit
van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte
of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

Snelle droging aan de lucht of versnelde
verdroging.

MONOFER 30/70

FIXEERMIDDEL EN PRIMER IN ÉÉN PRODUCT VOOR GEVELS.
TOEPASSINGSGEBIED


Door het gebruik van een specifieke harscombinatie
en een speciaal actief anticorrosie-pigment wordt de
combinatie primer/eindlaag in één product bekomen
en dit zowel voor binnen – als buitentoepassing.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Monofer 30/70 is een éénpotsysteem: het
product kan zowel als grond- en afwerkingslaag direct op ijzer, staal, aluminium
(geschuurd) en hard PVC gebruikt worden.

9-11 m²/L voor 50 micron droog
Het praktisch rendement wordt in belangrijke
mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit
van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte
of de verliezen bij spuitapplicatie.
VERPAKKING

MONOFER 30 Mat:
Zwart: 0.5 L • 1 L • 2.5 L
Kleur: 1 L • 2.5 L
MONOFER 70 Satin:
Zwart: 0.5 L • 1 L • 2.5 L
Kleur: 1 L • 2.5 L
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INDUSTRIËLE VLOEREN
WATERGEBASEERDE EPOXY
EPOXY
PMMA
POLYASPARTIC
POLYURETHAAN
CEMENT
GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES

EUCOPRIM EP ECO

WATERGEBASEERDE DAMPOPEN EPOXY PRIMER
EUCOPRIM EP ECO is een watergebaseerde, dampopen epoxyprimer. Deze primer is uitermate geschikt als hechtlaag op betonnen oppervlakken alvorens EUCOCHEM
kunstharssystemen te plaatsen.
TOEPASSINGSGEBIED












VOORDELEN & KENMERKEN

Als primer op beton, vóór het plaatsen van de
EUCOCHEM EP ECO kunstharssystemen.
Als primer op oude kunstharssystemen (Epoxy,
polyurethaan, polyaspartic).



Uitstekende hechting op beton



Verticaal en horizontaal aan te brengen



Parkeerdekken, garages, werkplaatsen, magazijnen, opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
industrie, kelders en ondergrondse structuren,
decoratieve vloeren, winkelruimtes, winkelcentra, openbare gebouwen, grootkeukens,
voedings- en farmaceutische industrie...

Kan aangebracht worden op vochtige ondergrond (< 10 gewichts%)



Watergebaseerd - Dampdoorlatend



Goede strijkkwaliteit



Vochtongevoelige verharding



Goede mechanische weerstand

Kan gebruikt worden als damp open, watergebaseerde coating of toplaag.

VERBRUIK

ca. 200 g/m²/laag.
Afhankelijk van de posositeit en de ruwheid van
het oppervlak.

VERPAKKING
EUCOPRIM EP ECO

Comp A

Comp B

2 kg

8,92 kg

Set 10,92 kg

Kan na inzanden overlaagt worden met cementvloeren.
enz...

EUCOPRIM EP ECO C

WATERGEBASEERDE DAMPOPEN EPOXY TEGEL- EN METAALPRIMER - CONCENTRAAT.
EUCOPRIM EP ECO C is een snel uithardende, watergebaseerde, dampopen epoxyprimer. Deze primer is uitermate geschikt als hechtlaag op tegels en op metalen oppervlakken
alvorens EUCOCHEM kunstharssystemen te plaatsen. Het is een concentraat en moet dus nog verdund worden met water vóór applicatie. Kan ook gebruikt worden als primer op beton
bij dampopen kunstharssystemen.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Op ondergrond van beton, cellenbetonblokken,
baksteen, steen, gipskartonplaten, hout, tegelwerk, metaal, plamuursel, pleister,…



Klaar voor gebruik



Binnen/buiten



Zonder solventen



VERBRUIK

200 tot 300 g/m²

Toepassingstemperatuur tussen +5°C en
+35°C

VERPAKKING

Emmers 5 kg of 10 kg

EUCOFLOOR EP ECO 12

WATERGEBASEERDE EPOXY GIETVLOER, SCHRAAP- EN EGALISATIELAAG
EUCOFLOOR EP ECO 12 is een watergebaseerde, zelfnivellerende epoxygietvloer bedoeld voor de bescherming van vloeren met hoge belasting, zonder onaangename geur. EUCOFLOOR
EP ECO 12 is dampopen en kan geplaatst worden op licht vochtige ondergrond. Kan ook gebruikt worden als damp open schraap- en egalisatielaag.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Binnen toepasbaar.



Dampopen, watergebaseerd, solventvrij.

Bescherming van zwaar te belasten vloeren.



Zo goed als geurloos.



Egale, duurzame afwerking.



Uitstekende hechting

Aanbevolen voor industriële vloeren in
werkplaatsen, magazijnen, garages, industrie,
militaire gebouwen, openbare gebouwen,
winkelcentra, zwaar belaste zones, parkings,
winkels, ...



Zeer goede chemische en mechanische weerstand.

Beschermt en is vloeistofdicht.





Makkelijk te verwerken.

Betonvloeren.





Makkelijk te onderhouden & naadloos

Oude tegels.







Oude harscoatings (epoxy)



Etc...

INDUSTRIËLE VLOEREN

Uitvoerbaar als schraaplaag of als egalisatielaag of
als gietvloer in 1 of in 2 mm dikte.

WATERGEBASEERDE EPOXY

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte
(onverdund)

VERPAKKING

Set van 20.61 kg:
Comp. A: 2.28 kg
Comp. B: 5.83 kg
Comp. C: 12.5 kg

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

EUCOFLOOR EP ECO 34
WATERGEBASEERDE EPOXY GIETVLOER

EUCOFLOOR EP ECO 34 is een watergebaseerde, zelfnivellerende epoxygietvloer bedoeld voor de bescherming van vloeren met hoge belasting, zonder onaangename geur. EUCOFLOOR
EP ECO 34 is dampopen en kan geplaatst worden op licht vochtige ondergrond.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen toepasbaar.



Dampopen, watergebaseerd, solventvrij.

Bescherming van zwaar te belasten vloeren.



Zo goed als geurloos.



Egale, duurzame afwerking.



Uitstekende hechting

Aanbevolen voor industriële vloeren in
werkplaatsen, magazijnen, garages, industrie,
militaire gebouwen, openbare gebouwen,
winkelcentra, zwaar belaste zones, parkings,
winkels, ...



Zeer goede chemische en mechanische weerstand.

Beschermt en is vloeistofdicht.





Makkelijk te verwerken.

Betonvloeren.





Makkelijk te onderhouden & naadloos



Oude tegels.



Uitvoerbaar als gietvloer in 3 of in 4 mm dikte.



Oude harscoatings (epoxy)



Etc...

VERBRUIK

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte
(onverdund)

VERPAKKING

Set van 22.50 kg:
Comp. A: 2.28 kg
Comp. B: 5.83 kg
Comp. C: 14.4 kg

EUCOCOAT EP ECO S

WATERGEBASEERDE EN DAMPOPEN EPOXY COATING EN TOPLAAG - SATIN
EUCOCOAT EP ECO S (Satin) is een twee componenten, watergebaseerde en dampopen epoxycoating. Deze coating kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. EUCOCOAT EP
ECO S is ook uitermate geschikt als toplaag op dampopen en dampdichte epoxy, cement en polyaspartic gietvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating of als toplaag
Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie, openbare gebouwen, musea,
scholen, etc.
Industrieel en openbaar te coaten vloeren en
wanden



Muren, wanden en pilaren



Kelders en ondergrondse structuren



enz...



Binnen en buiten toepasbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen
Waterdampdoorlatend - kan toegepast worden op
een licht vochtigeondergrond. (< 10%)

VERBRUIK

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
Tweede laag: +/- 300 g/m²

EUCOCHEM - ECO systeem: Watergebaseerd Solventvrij

Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **



Zeer hoge UV-bestendigheid

VERPAKKING



Hoge chemische bestendigheid



Vloeistofdicht



Satijnglans



Transparant of volgens uitgebreid kleurenpalet



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand





TRANSPARANTE VERSIE:
Set van 5,46 kg: Comp A: 1 kg - Comp B: 4,46 kg
Set van 10,92 kg: Comp A: 2 kg - Comp B: 8,92 kg
INGEKLEURDE VERSIE:
Set van 6 kg: Comp A: 1 kg - Comp B: 5 kg
Set van 12 kg: Comp A: 2 kg - Comp B: 10 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond. **afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.

EUCOCOAT EP ECO G

WATERGEBASEERDE EN DAMPOPEN EPOXY COATING EN TOPLAAG - GLOSS
EUCOCOAT EP ECO G (Gloss) is een twee componenten, watergebaseerde en dampopen epoxycoating. Deze coating kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. EUCOCOAT
EP ECO G is ook uitermate geschikt als toplaag op dampopen en dampdichte epoxy, cement en polyaspartic gietvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED












VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating of als toplaag
Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie, openbare gebouwen, musea,
scholen, etc.
Industrieel en openbaar te coaten vloeren,
wanden en pilaren, ...
Kelders, tunnels en andere ondergrondse
structuren
enz...



Binnen toepasbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen
Waterdampdoorlatend - kan toegepast worden op
een licht vochtigeondergrond. (< 10%)

VERBRUIK

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 250 g/m² *
Tweede laag: +/- 250 g/m²

EUCOCHEM - ECO systeem: Watergebaseerd Solventvrij

Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 250 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **



Hoge chemische bestendigheid

VERPAKKING



Vloeistofdicht



Glanzend aspect



Transparant of gekleurd



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand





INGEKLEURD OF TRANSPARANT
Set van 20 kg:
Comp A: 16,67 kg
Comp B: 3.33 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond. **afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.
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INDUSTRIËLE VLOEREN
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EUCOPRIM EP

STANDAARD UNIVERSELE EPOXY PRIMER
EUCOPRIM EP is een standaard universele epoxyprimer die uitermate geschikt is als hechtlaag voor kunstharssystemen (Epoxy, PU, Polyaspartic) op beton, bestaande epoxy en
polyaspartic coatings, -harsvloeren etc...
TOEPASSINGSGEBIED












VOORDELEN & KENMERKEN

Parkeerdekken, garages, werkplaatsen, magazijnen, opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
industrie, decoratieve vloeren, winkelruimtes,
winkelcentra, openbare gebouwen, grootkeukens,
voedings- en farmaceutische industrie, enz...

Als epoxyprimer op standaard betonnen ondergronden en dekvloeren.
Als primer op reeds bestaande epoxy, polyaspartic kunstharssystemen.





Uitstekende hechting op beton
Uitstekende hechting op oude epoxy en polyaspartic kunstharssystemen. etc...



Eenvoudige mengverhouding - 2/1



Solventvrij - Weinig geur.



Krimpvrij



Goede chemische en mechanische resistentie.



Als primer op voldoende uigeharde en droge
cementgebaseerde egalisatievloeren.

Kan overlaagt worden met epoxy, polyurethaan,
polyaspartic kunstharssystemen en na inzanden
ook met cementvloeren.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing, de
porositeit en de ruwheid van het oppervlak: 300
tot 450 g/m²/laag

VERPAKKING
EUCOPRIM EP
Set 15 kg

Comp A

Comp B

10 kg

5 kg

Kan gebruikt worden als meerlaags ingezand
rolsysteem. (Contacteer hiervoor EUCOCHEM BV)
etc...

EUCOPRIM EP FIXAPLUS

3 COMPONENTEN EPOXY PRIMER - OP GLADDE ONDERGROND
EUCOPRIM EP FIXAPLUS is een 3 componenten epoxyprimer die uitermate geschikt is als hechtlaag voor kunstharssystemen op zeer gladde en minder poreuze, gesloten ondergronden
bestaande uit beton, oude epoxy kunstharslagen en tegelvloeren. De 3e component is een hechtingspromotor.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Parkeerdekken, garages, werkplaatsen, magazijnen, opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
industrie, kelders en ondergrondse structuren,
decoratieve vloeren, winkelruimtes, winkelcentra, openbare gebouwen, grootkeukens,
voedings- en farmaceutische industrie, enz...
Als primer op gesloten, weinig poreuze licht
opgeschuurde betonnen ondergronden.
Als primer op reeds bestaande polyaspartic en
epoxy kunstharssystemen.













Als primer op licht opgeschuurde tegelvloeren.

Uitstekende hechting op beton
Uitstekende hechting op oude epoxy en polyaspartic kunstharssystemen.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing, de
porositeit en de ruwheid van het oppervlak: ca.
350 g/m²/laag

Uitstekende hechting op geschuurde tegelvloeren.
Solventvrij - Weinig geur.
Kan overlaagt worden met epoxy, polyurethaan,
polyaspartic kunstharssystemen.
Overlagen met cementvloeren mogelijk na
inzanden van de primer.

VERPAKKING
EUCOPRIM EP
FIXAPLUS

Comp A

Comp B

Comp C

Set 20,25 kg

17 kg

3 kg

0,25 kg

EUCOPRIM EP VB

EPOXY PRIMER GESCHIKT ALS DAMPSCHERM
EUCOPRIM EP VB (Vapor Barrier) is een epoxyprimer die uitermate geschikt is als hechtlaag voor kunstharssystemen op beton. In 2 lagen uitgevoerd functioneert EUCOPRIM EP VB als
dampscherm. Kan aangebracht worden op vochtige ondergrond.
TOEPASSINGSGEBIED










92

VOORDELEN & KENMERKEN

Als epoxyprimer op standaard betonnen ondergronden en dekvloeren.
Als dampscherm op beton.
Als primer op reeds bestaande kunstharssystemen.
Als primer en dampscherm alvorens epoxy-,
polyurethaan-, polyaspartic-, cement- en tegelvloeren aan te brengen.
Parkeerdekken, garages, werkplaatsen, magazijnen, opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
industrie, kelders en ondergrondse structuren,
decoratieve vloeren, winkelruimtes, winkelcentra, openbare gebouwen, grootkeukens,
voedings- en farmaceutische industrie, enz...

INDUSTRIËLE VLOEREN

EPOXY





Kan toegepast worden als dampscherm op
droge en lichtvochtige betonvloeren (max 10%).
Uitstekende hechting op beton en op oude
kunstharssystemen.



Solventvrij - Geurarm



Vochtongevoelige verharding



Vloeistof- en dampdicht (2 lagen)

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing, de
porositeit en de ruwheid van het oppervlak:
Als Primer:
300 g/m²/laag
Dampscherm:
1e laag - 350 g/m²
2e laag - 350 g/m²
VERPAKKING
EUCOPRIM EP FIXAPLUS

Comp A

Comp B

Set 15 kg

10,56 kg

4,44 kg

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

EUCOFLOOR EP 12
EPOXY GIETVLOER - 1 TOT 2 MM

EUCOFLOOR EP 12 is een epoxy-gebaseerde, zelfnivellerende gietvloer. Bedoeld voor de bescherming van vloeren met hoge belasting, met het oog op industriële, openbare en
particuliere toepassingen. De gietvloer is uitvoerbaar in een laagdikte van 1 tot 2 mm met een gladde, robuuste afwerking.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen toepasbaar.
Bescherming van zwaar te belasten vloeren
zoals in werkplaatsen, magazijnen, garages,
industrie, militaire gebouwen, openbare
gebouwen, winkelcentra, zwaar belaste zones,
parkings, winkels, kantoren, scholen, musea,
particuliere woningen, ...
Beschermt en is vloeistofdicht.

VERBRUIK



Solventvrij.



Excellente vloei.

ca. 1,65 kg/m²/mm laagdikte



Uitstekende hechting.



Zeer goede chemische, mechanische en abrasieweerstand.



Makkelijk te verwerken, te onderhouden & naadloos.



Uitvoerbaar in 1 tot 2 mm - Egale , hoogglans afwerking.



Goede UV resistentie

VERPAKKING

Set van 20.75 kg:
Comp. A: 5.75 kg
Comp. B: 2.5 kg
Comp. C: 12.5 kg

Betonvloeren, oude tegels, oude kunstharssystemen, ...
Etc...

Set van 41.50 kg:
Comp. A: 11,5 kg
Comp. B: 5 kg
Comp. C: 25 kg

EUCOFLOOR EP 23
EPOXY GIETVLOER - 2 TOT 3 MM

EUCOFLOOR EP 23 is een epoxy-gebaseerde, zelfnivellerende gietvloer. Bedoeld voor de bescherming van vloeren met hoge belasting, met het oog op industriële toepassingen. De
gietvloer is uitvoerbaar in een laagdikte van 2 tot 3 mm met een gladde, robuuste afwerking.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen toepasbaar.
Bescherming van zwaar te belasten vloeren
zoals in werkplaatsen, magazijnen, garages,
industrie, laboratoria, farmacie, logistiek,
militaire gebouwen, openbare gebouwen, winkelcentra, zwaar belaste zones, parkings, ...



Solventvrij.



Excellente vloei.



Uitstekende hechting.





Beschermt en is vloeistofdicht.
Betonvloeren, oude tegels, oude kunstharssystemen, ...
Etc...





VERBRUIK

ca. 1,65 kg/m²/mm laagdikte

Zeer goede chemische, mechanische en abrasieweerstand.
Makkelijk te verwerken, te onderhouden &
naadloos.
Uitvoerbaar in 2 tot 3 mm - Egale , hoogglans
afwerking.
Goede UV resistentie

VERPAKKING

Set van 25,06 kg:
Comp. A: 5.75 kg
Comp. B: 2.5 kg
Comp. C: 16,81 kg

Set van 50,12 kg:
Comp. A: 11,5 kg
Comp. B: 5 kg
Comp. C: 2 x 16,81 kg

EPISOL® MC

ZELF NIVELLERENDE EPOXY GIETVLOER 5 TOT 9 MM
EPISOL® MC is een vloeistofdichte, dikke, 3 componenten, zelf nivellerende, epoxy gietvloer van 5 tot 9 mm dik met zeer hoge mechanische en chemische weerstand.
TOEPASSINGSGEBIED


Zeer dikke epoxy gietvloer voor zware
industriële toepassingen:

VOORDELEN & KENMERKEN


Combineert het voordeel van een
snelle plaatsing en esthetische
eigenschappen van een gietvloer
met de mechanische en chemische
eigenschappen van een vloeistofdichte troffelmortel.



Productie- en assemblage hallen



Magazijnen



Garages



Werkhuizen



Hoge mechanische weerstand



Laboratoria



Hoge impact weerstand



Cleanrooms



Hoge slijtweerstand



Pharmacie



Excellente vloei



Logistiek



Hoogglans



enz..



Hoge chemische weerstand



Eenvoudig in onderhoud



Vloeistofdicht



Goede UV bestendigheid
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VERBRUIK

2 kg/m² per mm laagdikte.
VERPAKKING
EPISOL® MC

Comp A

Comp B

Comp C

Comp D

Set 33,5 kg

4,54 kg

1,9 kg

26,83 kg

0,23 kg

Set 67 kg

9,08 kg

3,8 kg

26,83 kg x 2

0,46 kg

Set 100,5 kg *

13,62 kg

5,7 kg

26,83 kg x 3

0,69 kg

*minimum afname: >3 ton

EPOXY

INDUSTRIËLE VLOEREN
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EUCOCOAT EP

2 COMPONENTEN, EPOXYCOATING EN TOPLAAG
EUCOCOAT EP is een twee componenten, high build, zeer goed UV resistente epoxycoating. Deze coating is ook uitermate geschikt als toplaag op dampdichte epoxy, cement en
polyaspartic gietvloersystemen.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Als coating of als toplaag
Ondergrondse en bovengrondse parkeerdekken
Garages, werkplaatsen, magazijnen,
opslagruimtes voor gevaarlijke goederen,
noodopvangbekkens, kelders en ondergrondse structuren, voedings- en farmaceutische
industrie, openbare gebouwen, musea,
scholen, etc.



Industrieel en openbaar te coaten vloeren.



enz...

VERBRUIK



Binnen toepasbaar



Horizontaal toepasbaar



Manueel of verspuitbaar aan te brengen



Zeer hoge UV-bestendigheid



Hoge chemische bestendigheid



Vloeistofdicht



Glanzend



Transparant of volgens uitgebreid kleurenpalet



Beperkte laagdikte - Goede dekkingsgraad



Hoge slijtweerstand

Als toplaag, vloer- of wandcoating - Glad
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
Tweede laag: +/- 300 g/m²
Als toplaag of vloercoating - Antislip
Eerste laag: +/- 300 g/m² *
+ Instrooi granulaat (apart te bestellen)
Tweede laag: +/- 500 g/m² **
VERPAKKING

INGEKLEURDE VERSIE:
Set van 5.2 kg:
Comp A: 4.25 kg
Comp B: 0.95 kg
Set van 12.5 kg:
Comp A: 10.23 kg
Comp B: 2.27 kg
TRANSPARANTE VERSIE:
Set van 5.03 kg
Set van 12.08 kg

*afhankelijk van de ruwhied en porositeit van de ondergrond.**afhankelijk van de graad van antislip, dus de ruwheid van de ondergrond.

EUCOCOAT EP STRUCTURE
EPOXY TOPCOAT & SEALER

Thixotrope, kleurloze, 2 componenten epoxy sealer en/of toplaag voor epoxy mortelvloeren en/of gestructureerde toplaag voor epoxy gietvloeren. Kan als antislip toplaag toegepast
worden. (Transparant - maar kan ingekleurd worden.)
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Epoxy sealer en toplaag voor epoxy mortels
en mortelvloeren en kan als antislip toplaag
toegepast worden in industriële keukens,
trappen, openbare ruimtes, …

INDUSTRIËLE VLOEREN

EPOXY

VERBRUIK



Geurarm



Solventvrij

250 à 500 g/m² - afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.



Beperkte laagdikte



Hoge slijtweerstand



Mechanische sterkte



Glanzend



Goede UV bestendigheid



Hoge chemische weerstand

VERPAKKING



Eenvoudig in onderhoud

Emmers 5 kg of 10 kg



Licht antislip



Vloeistofdicht



Kan gekleurd worden



Verticaal en horizontaal toepasbaar
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EUCOSEAL EP

TRANSPARANTE EPOXY SEALER EN TOPCOAT
EUCOSEAL EP is een epoxy gebaseerde, 2-componenten, solventvrije vloersealer, giethars of topcoat voor kunstharsvloeren bestaande uit polyaspartic of epoxy
TOEPASSINGSGEBIED












Als transparante sealer voor ingestrooide
kunstharssystemen bestaande uit polyaspartic, epoxy.
Als transparant giethars voor extra bescherming van polyaspartic of epoxy kunstharsvloeren.
Als sealer van multilayer- of deco- (met ingestrooid gekleurd kwarts) vloersystemen.
Als transparante toplaag op epoxy en polyaspartic gietvloeren.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Solventvrij



Geringe vergeling in vergelijking met standaard epoxy.



Uitstekende grip.



Uitstekende mechanische weerstand.



Veelzijdig.



Makkelijk te gebruiken.



Slijtvastheid



Verbeterde chemische bestendigheid

Als topcoat:
300 gr/m²/laag
Als sealer:
600 à 900 gr/m² - afhankelijk van de
ruwheid van de onder		
grond.
Als gietlaag:
1.1 kg/m²/mm laagdikte
VERPAKKING

Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea,
...

Set van 30 kg:
Comp. A: 20 kg
Comp. B: 10 kg

Etc.

EUCOSEAL EP THIX

KLEURLOOS THIXOTROOP EPOXYHARS VOOR GEWONE EN KLEURDE KWARTSSYSTEMEN.
EUCOSEAL EP THIX is een 2-componenten, solventvrij en thixotroop epoxyhars. Uitermate geschikt als bindmiddel van kwartsen en gekleurde kwartsen, als sealer van kwartsgebaseerde
kunstharssystemen, etc.
TOEPASSINGSGEBIED












Als transparant bindmiddel voor gekleurde
kwartssystemen, zand-, steen en marmer
tapijt. Horizontaal en verticaal (plinten).
Als transparante sealer voor gekleurde
kwartssystemen.
Als sealer en poriënvuller van getroffelde
vloeren.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Solventvrij



Uitstekende grip.



Goede mechanische en chemische bestendigheid.



Zeer lage vergeling.



Makkelijk aan te brengen.



Geen krimp tijdens polymerisatie.

Als primer:
200 à 250 gr/m² afhankelijk van de
ruwheid van de onder		
grond.
Als sealer:
300 à 700 gr/m² - afhankelijk van de
ruwheid van de onder		
grond.

Als sealer van multilayer- of deco- (met ingestrooid gekleurd kwarts) vloersystemen.

Als mortel:
1 kg hars mengsel + 7 kg kwartskorrels. Verbruik afhankelijk van de dikte
van de mortellaag.

Bijzonder geschikt voor openbare gebouwen,
particuliere toepassingen, winkels en winkelcentra, musea, scholen, ...
Etc...

VERPAKKING

Set van 10 kg:
Comp. A: 6.7 kg
Comp. B: 3.3 kg
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EPOXY

INDUSTRIËLE VLOEREN
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POLYAC® 12

STARRE, ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 12 is een starre, zeer snel uithardende, PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op minerale ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 12 is een starre primer voor de
POLYAC® vloer-, membraan en andere POLYAC®
systemen die aangebracht worden op minerale,
zuigende ondergronden zoals zand/cemet dekvloeren, beton, baksteen, tegels,... De primer heeft
een uitstekende hechting en kan dankzij zijn snelle
reactie en goede reactiviteit toegepast worden bij
temperaturen onder het vriespunt. POLYAC® 12
kan gebruikt worden als betonbescherming en de
ingezande variant kan gebruikt worden als snelle
primer voor epoxy en polyurethaan vloersystemen.
®

VERBRUIK



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.



Toepasbaar bij lage temperatuur

VERPAKKING



Optimale viscositeit



Ruim inzetbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar





POLYAC® 12

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden
Aan te brengen met roller of kwast.

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Afzonderlijk te bestellen:
0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

POLYAC®
CATALYST

POLYAC® 14

FLEXIBELE, ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE, POLYVALENTE, PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 14 is een polyvalente, flexibele, zeer snel uithardende, PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op licht beschadigde
beton, met kleine barsten en scheuren, hout, composietmaterialen, asfalt en bitumineuze membranen, en verscheidene andere kunststoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC® 14 is een flexibele, polyvalente primer
voor de POLYAC® vloer-, membraan en andere
POLYAC® systemen die aangebracht worden op
licht beschadigde beton, met kleine barsten en
scheuren, asfalt en bitumineuze membranen. De
primer heeft een uitstekende hechting en kan
dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit
toegepast worden bij temperaturen onder het
vriespunt. POLYAC® 14 kan gebruikt worden als
betonbescherming en de ingezande variant kan
gebruikt worden als snelle primer voor epoxy en
polyurethaan vloersystemen.

VERBRUIK



Flexibel



Hoge reactiviteit

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergrond ligt het verbruik hoger.



Snelle uitharding

VERPAKKING



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit

POLYAC® 14



Ruim inzetbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar





Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden
Aanbrengen met roller of kwast

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Afzonderlijk te bestellen:
POLYAC®
CATALYST

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

POLYAC® 15

ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE METAALPRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 15 is een zeer snel uithardende, PMMA (Polymethylmethacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op metalen ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 15 is een aan de lucht drogende,
1-component primer voor staal, gegalvaniseerd
staal en non-ferrometaal met een snelle droging
en uitstekende hechting.
®
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INDUSTRIËLE VLOEREN

PMMA

VERBRUIK



Eenvoudige verwerking



1-Component

0,25 kg/m² geeft 6 m²/liter
(droge laagdikte 80 µm)



Goede corrosiewerende eigenschappen

VERPAKKING



Optimale viscositeit



Snel droog, snelle uitharding



Ruim inzetbaar



Binnen en buiten toepasbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar

POLYAC® 15

5 kg

Metaal emmer

25 kg

Metaal emmer
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POLYAC® 18

STARRE, ZEER SNEL UITHARDENDE, PMMA GEBASEERDE PRIMER VOOR POLYAC® SYSTEMEN, AAN TE BRENGEN OP VOCHTIGE MINERALE ONDERGRONDEN.
POLYAC® 18 is een starre, zeer snel uithardende, PMMA (Polymethyl-methacrylaat) gebaseerde primer voor de POLYAC® systemen, aan te brengen op vochtige minerale ondergronden
of op nieuwe beton, en hout.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC® 18 is een starre primer voor de
POLYAC® vloer-, membraan en andere POLYAC®
systemen die aangebracht worden op vochtige
minerale, zuigende ondergronden zoals zand/
cemet dekvloeren, beton, baksteen, tegels,... De
primer heeft een uitstekende hechting en kan
dankzij zijn snelle reactie en goede reactiviteit
toegepast worden bij temperaturen onder het
vriespunt. POLYAC® 18 kan gebruikt worden als
betonbescherming en de ingezande variant kan
gebruikt worden als snelle primer voor epoxy en
polyurethaan vloersystemen. Wij raden aan om
op het betreffende oppervlak eerst uitharding en
hechtingstesten uit te voeren voor applicatie van
het ganse oppervlak.

VERBRUIK



Op vochtige ondergrond



Hoge reactiviteit

Verbruik: 0,35 kg/m²
Voor poreuze ondergronden ligt het verbruik hoger.



Snelle uitharding

VERPAKKING



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit

POLYAC® 18



Ruim inzetbaar



Horizontaal en verticaal toepasbaar





20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

Afzonderlijk te bestellen:

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden
Aanbrengen met roller of kwast

POLYAC®
CATALYST

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

POLYAC® 51

SNEL HARDEND PMMA BINDMIDDEL VOOR ZELF NIVELLERENDE, MEDIUM HARDE VLOEREN, EGALISATIELAGEN EN SLIJTLAGEN.
Snel hardend bindmiddel op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat) voor het maken van zelf nivellerende vloeren, egalisatielagen en slijtlagen met laagdiktes van 1 tot 5 mm.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC® 51 is bij uitstek geschikt
voor medium harde industriële vloeren, egalisatielagen of slijtlagen.

VOORDELEN & KENMERKEN




POLYAC® 51 heeft een uitstekende
hechting en kan dankzij zijn snelle
en goede reactiviteit toegepast
worden bij temperaturen onder het
vriespunt.
Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Gradatie van antislip afweking
mogelijk.



Verschillende laagdiktes mogelijk



Lage viscositeit



Ruim inzetbaar door aanpassing
POLYAC® CATALYST en vulstoffen

VERBRUIK

0,4 tot 0,6 kg POLYAC® 51 hars in het gevulde systeem / m² / 1 mm
laagdikte.
VERPAKKING

POLYAC® 51

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

20 kg

Zak

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

Apart te bestellen:
POLYAC® CATALYST

POLYAC® SL 2 of SL 3 Filler

Pigmentpoeder

POLYAC® 55

SNEL HARDEND PUMA BINDMIDDEL VOOR ZELF NIVELLERENDE, MEDIUM ZACHTE VLOEREN, EGALISATIELAGEN EN SLIJTLAGEN.
Snel hardend bindmiddel op basis van PUMA (polyurethaanmethacrylaat) voor het maken van zelf nivellerende vloeren, egalisatielagen en slijtlagen met laagdiktes van 1 tot 5 mm.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC 55 is bij uitstek geschikt
voor medium zachte impactresistente
vloerafwerking, toepassingen op licht
beschadigde ondergrond en vloeren
waar een beperkte thermoshock kan
optreden. Ook geschikt als egalisatieof slijtlaag.
®

VOORDELEN & KENMERKEN


POLYAC 55 heeft een uitstekende
hechting en kan dankzij zijn snelle
en goede reactiviteit toegepast
worden bij temperaturen onder het
vriespunt.
®



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Gradatie van antislip afweking
mogelijk.



Verschillende laagdiktes mogelijk



Lage viscositeit



VERBRUIK

0,4 tot 0,6 kg POLYAC® 55 hars per m² per 1 mm laagdikte.
VERPAKKING

POLYAC® 55

Metaal emmer
Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

20 kg

Zak

Apart te bestellen:
POLYAC® CATALYST

POLYAC® SL 2 of SL 3 Filler

Ruim inzetbaar door aanpassing
POLYAC® CATALYST en vulstoffen.
Pigmentpoeder

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

20 kg
180 kg

PMMA

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

INDUSTRIËLE VLOEREN
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POLYAC® SL2 FILLER

GEKALIBREERDE FILLER VOOR POLYAC® 51 EN POLYAC® 55
POLYAC® SL2 FILLER is de gekalibreerde vulstof voor POLYAC® 51- en POLYAC® 55 vloersystemen, slijt- en egalisatielagen met een laagdikte van 1 tot 2 mm. Het is gemaakt van zeer
zuiver kwarts voor toepassingen die zeer harde, chemisch zuivere en niet-reactieve minerale vulstoffen vereisen.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Vulstof voor de PMMA kunstharssystemen POLYAC® 51
et POLYAC® 55 als industriële
kunstharsvloer, egalisatielaag
of slijtlaag uitgevoerd in een
laagdikte van 1 tot 2 mm.







VERBRUIK

Omdat het product volledig inert is en een neutrale pH
heeft, kan POLYAC® SL2 FILLER-kwarts worden toegevoegd
aan een meercomponentensysteem zonder de eigenschappen van andere componenten te wijzigen of te veranderen.

Zie technische fiches van POLYAC® 51 en POLYAC® 55
VERPAKKING
POLYAC® SL2 FILLER

Bovendien is het ongevoelig voor extreme temperaturen of
agressieve omgevingen.

20 kg

Zak

Het lage oppervlak en de lage olieopname optimaliseren de
laadsnelheid in organische systemen (verven, elastomeren,
epoxy, enz.) En / of hydraulische systemen (cementachtige
matrices) te optimaliseren. Zijn aard en chemische zuiverheid maken het tot een uitstekende vulstof voor elektrische
toepassingen (behuizingen en gietmassa’s) en geeft het een
hoge thermische stabiliteit.

POLYAC® SL3 FILLER

GEKALIBREERDE FILLER VOOR POLYAC® 51 EN POLYAC® 55
POLYAC® SL3 FILLER is de gekalibreerde vulstof voor POLYAC® 51 en POLYAC® 55 vloersystemen, slijt- en egalisatielaag met een dikte van 3 tot 5 mm. Het is gemaakt van zeer zuiver
kwarts voor toepassingen die zeer harde, chemisch zuivere en niet-reactieve minerale vulstoffen vereisen.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Vulstof voor de PMMA kunstharssystemen POLYAC® 51
en POLYAC® 55 als industriële
kunstkarsvloer, egalisatielaag
of slijtlaag uitgevoerd in een
laagdikte van 3 tot 5 mm.







VERBRUIK

Zie technische fiches van POLYAC® 51 en POLYAC® 55

Omdat het product volledig inert is en een neutrale pH
heeft, kan POLYAC® SL3 FILLER-kwarts worden toegevoegd
aan een meercomponentensysteem zonder de eigenschappen van andere componenten te wijzigen of te veranderen.

VERPAKKING
POLYAC® SL3 FILLER

Bovendien is het ongevoelig voor extreme temperaturen of
agressieve omgevingen.

20 kg

Zak

Het lage oppervlak en de lage olieopname optimaliseren de
laadsnelheid in organische systemen (verven, elastomeren,
epoxy, enz.) En / of hydraulische systemen (cementachtige
matrices) te optimaliseren. Zijn aard en chemische zuiverheid maken het tot een uitstekende vulstof voor elektrische
toepassingen (behuizingen en gietmassa’s) en geeft het een
hoge thermische stabiliteit.

POLYAC® 53

SNEL HARDEND PMMA HARS ALS BINDMIDDEL VOOR NAADLOZE PLINTMORTELS
POLYAC® 53 is een snel hardend PMMA (polymethylmethacrylaat) hars speciaal ontwikkeld als bindmiddel voor naadloze plintmortels.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC vloersystemen in
combinatie met een aansluitende plint uit POLYAC® 53 zorgen
voor een vloeistofdicht systeem.
®



POLYAC 53 heeft een uitstekende hechting
en kan dankzij zijn snelle en goede reactiviteit
toegepast worden bij temperaturen onder het
vriespunt.



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Goede verwerkbaarheid

Indicatief 0,5 kg POLYAC® 53 per strekkende meter plint +/-10
cm hoog.
VERPAKKING

POLYAC® 55

Thixotrope pasta met een zeer goede strijkkwaliteit.





VERBRUIK

®

POLYAC CATALYST
®

Ruim inzetbaar door aanpassing POLYAC®
CATALYST, vulstoffen en plintadditief.

Pigmentpoeder

INDUSTRIËLE VLOEREN

PMMA

Metaal emmer
Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

Apart te bestellen:

POLYAC® SL 2 of SL 3 Filler
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20 kg
180 kg

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

20 kg

Zak

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak
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POLYAC® PLINTADDITIVE
KLEURSTABILISATOR VOOR POLYAC® 53 PLINTMORTEL

POLYAC® PLINTADDITIVE is een transparant, vloeibaar additief die de kleurstabiliteit verbetert van esthetische naadloze plinten gemaakt met POLYAC® 53 hars en vulstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC PLINTADDITIVE wordt
in kleine concentraties toegevoegd aan POLYAC® 53.
®

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Verhoogde kleurstabiliteit



Homogene polymerisatie

2 % POLYAC® PLINTADDITIVE berekend op het gewicht
POLYAC® 53 reactief hars.



Kleefvrij oppervlak

VERPAKKING
5 kg

Plastiek bus

25 kg

Plastiek bus

POLYAC® PLINTADDITIVE

POLYAC® 61

TAAI - FLEXIBELE PMMA TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 61 is een taai - flexibele, vloeistofdichte toplaag voor POLYAC® vloer- of membraansystemen met uitstekende hechting, hoge mechanische weerstand, zeer goede
slijtweerstand, hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC 61 is de aanbevolen toplaag voor
POLYAC® vloer- en membraansystemen met
frequent verkeer.
®

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Transparant of gekleurd.

Eerder glad oppervlak: 0,35 kg/m²
Verbruik op een antislip ondergrond ingestrooid met kleurkwarts korrel 0,8 - 1,2 mm korrelgrootte.: 0.6 kg/m².
Bij grotere ruwheid of indien men de ruwheid wil egaliseren,
loopt het verbruik op tot meer dan 0,8 kg/m².



Goede impact- en slijtweerstand

VERPAKKING



Optimale viscositeit



Lichtbestendig



Taai, flexibel

POLYAC® 61

20 kg

Metaal emmer

180 kg

Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

Apart te bestellen:
POLYAC® CATALYST

Pigmentpoeder

POLYAC® 62

HARDE PMMA TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 62 is een harde, vloeistofdichte toplaag voor POLYAC® vloer- of membraansystemen met uitstekende hechting, hoge mechanische weerstand, zeer goede slijtweerstand, hoge
reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED


POLYAC® 62 is een harde toplaag voor
POLYAC® vloersystemen.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

POLYAC® 62 heeft de hoogste lichtechtheid, beste waterbestendigheid en
hoogste chemische weerstand van alle
POLYAC® toplagen.

0,35 kg/m²
Verbruik op een antislip ondergrond ingestrooid met kleurkwarts korrel 0,8 - 1,2 mm korrelgrootte.: 0,6 kg/m².
Bij grotere ruwheid of indien men de ruwheid wil egaliseren, loopt het verbruik op tot meer dan 0,8 kg/m².



Hoge reactiviteit

VERPAKKING



Snelle uitharding



Toepasbaar bij lage temperatuur



Transparant of gekleurd.



Goede impact- en slijtweerstand



Optimale viscositeit



Lichtbestendig



Hard



POLYAC® 62

Metaal emmer

180 kg

Vat

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

Apart te bestellen:
POLYAC CATALYST
®

Pigmentpoeder
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20 kg

PMMA

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

INDUSTRIËLE VLOEREN
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POLYAC® 64 AF

HARDE, BRANDVERTRAGENDE PMMA TOPLAAG VOOR POLYAC® SYSTEMEN
POLYAC® 64 AF is een brandvertragende, harde, vloeistofdichte toplaag voor POLYAC® vloer- of membraansystemen met uitstekende hechting, hoge mechanische weerstand, zeer
goede slijtweerstand, hoge reactiviteit en snelle verharding, ook bij lage temperaturen.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

POLYAC 64 AF is een brandvertragende
toplaag voor POLYAC® vloer- en membraansystemen
®

VERBRUIK



Hoge reactiviteit



Snelle uitharding

0,5 kg/m² op gladde ondergrond. 0,8 kg/m² op een
ingestrooid membraan of vloer.



Brandvertragende toplaag

VERPAKKING



Toepasbaar bij lage temperatuur



Optimale viscositeit



Lichtbestendig



Hoge impactweerstand



Hard

POLYAC® 62

20 kg

Metaal emmer

0,5 kg

Plastiek emmer

Apart te bestellen:
POLYAC CATALYST
®

Pigmentpoeder*

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

1 kg

Plastiek bus

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Zak

* Enkel donkere kleuren. Voor meer informatie contacteer ons.
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INDUSTRIËLE VLOEREN

PMMA
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EUCOPRIM ASPARTIC
POLYASPARTIC PRIMER, SOLVENTVRIJ.

EUCOPRIM ASPARTIC is een polyaspartic gebaseerde, 2-componenten, solventvrije primer. De primer zorgt voor het afsluiten van de poriën en verbetert de hechting van
kunstharssystemen bestaande uit Polyaspartic, Epoxy en Polyurethaan aan de ondergrond.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Betonnen voorbereide ondergronden.
Als primer voor epoxy, polyaspartic en polyurethaan kunstharssystemen.



Binnen en buiten toepasbaar.



Zo goed als geurloos.



Als primer op reeds bestaande, oude polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharssystemen.
Als primer op asphalt. (Contacteer hiervoor
EUCOCHEM bv)
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea, ...

VERBRUIK

200 tot 300 g/m²/laag

Nieuwe technologie - Combinatie van goede
eigenschappen van andere kunstharssystemen.



VOC-emissies praktisch teruggebracht tot 0.



Overlaagbaar na 1,5 uur bij (20°C).



Beloopbaar vanaf 2 uur na aanbrengen (bij 20°C). VERPAKKING



Uitstekende hechting.



Inzanden kan om de mechanische hechting
tussen systeem en primer nog te verbeteren



Makkelijk te verwerken.



Verdunnen mogelijk (met max. 2% EUCOSOLV ECO).

EUCOPRIM ASPARTIC

Comp A

Comp B

Set 5 kg

4,13 kg

0,87 kg

Set 20 kg

16,52 kg

3,48 kg

EUCOFLOOR ASPARTIC
POLYASPARTIC GIETVLOER - 2 & 3 MM

EUCOFLOOR ASPARTIC is een zo goed als geurloze, polyaspartic, solventvrij, gekleurde, industriële zelfnivellerende gietvloer toepasbaar van 2 tot 3 mm dik, voor binnen en buiten. De
snelle uitharding van het hars zorgt voor een snelle heringebruikname van de te behandelen zone.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Binnen en buiten toepasbaar.



Binnen en buiten toepasbaar.



Bescherming van zwaar te belasten vloeren.



Zo goed als geurloos.



Egale, duurzame en glanzende afwerking.





Aanbevolen voor industriële vloeren in
werkplaatsen, magazijnen, garages, industrie,
militaire gebouwen, openbare gebouwen,
winkelcentra, zwaar belaste zones, parkings ...



Beschermt en is vloeistofdicht.



Betonvloeren.





Oude tegels.
Oude harscoatings (epoxy,polyurethaan of
polyaspartic)

VERBRUIK

2 mm toepassing:
3,10 kg mengsel/m²

Nieuwe technologie - Combinatie van goede eigenschappen
van andere kunstharssystemen.



VOC-emissies praktisch teruggebracht tot 0.



Overlaagbaar na 2,5 uur bij (20°C).



Beloopbaar vanaf 3 uur na aanbrengen (bij 20°C).



Uitstekende hechting



Zeer goede chemische en mechanische weerstand.



Makkelijk te verwerken.



Makkelijk te onderhouden & naadloos



Verdunnen mogelijk (met max. 2% EUCOSOLV ECO).

3 mm toepassing:
4,55 kg mengsel/m²
VERPAKKING

Set van 20 kg:
Comp. A: 16,6 kg
Comp. B: 3,4 kg

EUCOCOAT ASPARTIC

GEKLEURDE POLYASPARTIC COATING EN TOPCOAT
EUCOCOAT ASPARTIC is een zo goed als geurloze, hoog gevulde, gekleurde, polyaspartic gebaseerde, 2-componenten, solventvrije vloercoating en topcoat voor kunstharsvloeren
bestaande uit polyaspartic, epoxy of polyurethaan. De snelle uitharding van het hars zorgt voor een snelle heringebruikname van de te behandelen zone. Binnen en buiten toepasbaar.
TOEPASSINGSGEBIED








Als vloercoating.
Als topcoat voor polyaspartic, epoxy en polyurethaan kunstharsvloeren.
Als onderdeel van EUCOCHEM ASPARTIC
multilayer vloersystemen.
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea,
...

VOORDELEN & KENMERKEN


Binnen en buiten toepasbaar.



Zo goed als geurloos.



VERBRUIK

Als gladde afwerklaag:
300 tot 400 gr/m²/laag

Nieuwe technologie - Combinatie van goede eigenschappen
van andere kunstharssystemen.



VOC-emissies praktisch teruggebracht tot 0.



Overlaagbaar na 1,5 uur bij (20°C).



Beloopbaar vanaf 2 uur na aanbrengen (bij 20°C).



Uitstekende hechting.



Zeer goede chemische en mechanische resistentie



Makkelijk te verwerken.



Makkelijk reinigbaar en te onderhouden



UV resistent



Verdunnen mogelijk (met max. 2% EUCOSOLV ECO).



Antislip afwerking mogelijk.
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POLYASPARTIC

Als antislip:
1e laag: 400 gr/m² + instrooimateriaal
2e laag: 350 / 400 gr/m²
VERPAKKING

Set van 20 kg:
Comp. A: 16,15 kg
Comp. B: 3,85 kg

INDUSTRIËLE VLOEREN
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EUCOSEAL ASPARTIC

TRANSPARANTE POLYASPARTIC SEALER EN TOPCOAT
EUCOSEAL ASPARTIC is een zo goed als geurloze, transparante, polyaspartic gebaseerde, 2-componenten, solventvrije vloersealer en topcoat voor kunstharsvloeren bestaande uit
polyaspartic, epoxy of polyurethaan. De snelle uitharding van het hars zorgt voor een snelle heringebruikname van de te behandelen zone. Binnen en buiten toepasbaar.
TOEPASSINGSGEBIED










102

VOORDELEN & KENMERKEN

Als transparante sealer voor ingestrooide
kunstharssystemen bestaande polyaspartic,
epoxy, polyurethaan.
Als transparante topcoat voor polyaspartic,
epoxy en polyurethaan kunstharsvloeren.
Als sealer van EUCOCHEM ASPARTIC multilayer vloersystemen.
Als sealer voor EUCOCHEM ASPARTIC deco
systemen (met ingestrooide kwartskorels)
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea,
...

INDUSTRIËLE VLOEREN

POLYASPARTIC

VERBRUIK



Binnen en buiten toepasbaar.



Zo goed als geurloos.



Nieuwe technologie - Combinatie van goede eigenschappen
van andere kunstharssystemen.

Als topcoat:
300 gr/m²/laag
Als sealer:
600 gr/m² - afhankelijk van de ruwheid
van de ondergrond.



VOC-emissies praktisch teruggebracht tot 0.



Beloopbaar vanaf 2 uur na aanbrengen (bij 20°C).

VERPAKKING



Uitstekende hechting.



Zeer goede chemische en mechanische resistentie



Makkelijk te verwerken.

Set van 5 kg:
Comp. A: 3 kg
Comp. B: 2 kg



Makkelijk reinigbaar en te onderhouden



UV resistent



Verdunnen mogelijk (met max. 2% EUCOSOLV ECO).
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EUCOFLOOR PU D60

POLYURETHAAN GIETVLOER - 2 TOT 3 MM - “SEMI FLEX”
EUCOFLOOR PU D60 is een “semi flex” polyurethaan gebaseerde, zelfnivellerende gietvloer. Bedoeld voor de bescherming van vloeren met hoge belasting, met het oog op industriële,
openbare en particuliere toepassingen met een hardheid van shore D 60. De gietvloer is uitvoerbaar in een laagdikte van 2 à 3 mm met een gladde, robuuste afwerking.
TOEPASSINGSGEBIED










Binnen toepasbaar.
Bescherming van zwaar te belasten vloeren
zoals in werkplaatsen, magazijnen, garages,
industrie, militaire gebouwen, openbare
gebouwen, winkelcentra, zwaar belaste zones,
parkings, winkels, kantoren, scholen, musea,
particuliere woningen, ...
Beschermt en is vloeistofdicht.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Solventvrij.



Excellente vloei.

ca. 1,4 kg/m²/mm laagdikte



Uitstekende hechting.



Zeer goede chemische, mechanische en abrasieweerstand.



Makkelijk te verwerken te onderhouden & naadloos.



Semi-flex en comfortabel aanvoelende harsvloer.



Uitvoerbaar in 2 à 3 mm - Egale afwerking.

Betonvloeren, oude tegels, oude kunstharssystemen, ...

VERPAKKING

Set van 25 kg:
Comp. A: 21,1 kg
Comp. B: 3,9 kg

Etc...

EUCOCOAT PU STRUCTURE
POLYURETHAAN TOPLAAG MET STRUCTUUR

EUCOCOAT PU STRUCTURE is een transparante of gekleurde, matte polyurethaan toplaag met een gestructureerd effect na uitharding. Hierdoor krijgt men een licht anti slip effect. In 1
laag aangebracht is EUCOCOAT PU STRUCTUUR dampopen, in 2 lagen dampdicht.
TOEPASSINGSGEBIED








Als toplaag voor epoxy, polyurethaan, polyaspartic en cementgebonden gietvloeren. (Nieuw
of renovatie)
Als toplaag op epoxy, polyurethaan en polyaspartic coatings.
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriëlehallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea,
...

VOORDELEN & KENMERKEN


Eén component



Transparant of gekleurd



Zeer hoge UV bestendigheid



Zeer hoge slijt en krasweerstand



Laag verbruik



Oppervlak met lichte structuur



Lage vuilopname

VERBRUIK

Transparant: 100 g/m² per laag.
Gekleurd: 120 g/m² per laag.

VERPAKKING

TRANSPARANT
5 kg
GEKLEURD:
5.75 kg

enz.

EUCOCOAT PU ECO TRSP

WATERGEBASEERDE, TRANSPARANTE POLYURETHAAN TOPLAAG
EUCOCOAT PU ECO TRSP is een transparante, mat/satin/gloss polyurethaan toplaag voor EUCOCHEM kunsthars vloersystemen.
TOEPASSINGSGEBIED








Als toplaag voor epoxy, polyurethaan, polyaspartic gietvloeren. (Nieuw of renovatie)
Als toplaag op epoxy, polyurethaan en polyaspartic coatings.
Bijzonder geschikt voor parkings, garages,
magazijnen, industriëlehallen, werkplaatsen,
openbare gebouwen, laboratoria, particuliere
toepassingen, voeding, winkelcentra, musea,
...
enz.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Watergebaseerd



Mat, satin of gloss



Binnen of buiten toepasbaar.



Goede hechting



Nieuw of renovatie van oude toplaag



Goede slijt en krasweerstand



UV-resistent



Geen geurhinder



Gemakkelijk te verwerken

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

Transparant: 50 à 60 gr/m²/laag
Minstens 2 lagen aanbrengen.
Bij zware, intensieve belasting 3 lagen
aanbrengen.
VERPAKKING

Set van 5 kg:
Comp A: 3,95 kg - Comp B: 1,05 kg
Set van 10 kg:
Comp A: 7,90 kg - Comp B: 2,10 kg

POLYURETHAAN

INDUSTRIËLE VLOEREN
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EUCOCOAT PU ECO

2 COMPONENTEN WATERGEBASEERDE POLYURETHAANCOATING EN TOPLAAG
EUCOCOAT PU ECO is een 2 componenten, watergebaseerde polyurethaancoating ,- toplaag en verf voor het overlagen van wanden en vloeren met een gemiddelde standaard belasting
en is ook uitermate geschikt als topcoat voor gietvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Bescherming en decoratie van vloeren en
wanden

VERBRUIK



Milieuvriendelijk.



Watergebaseerd.



Binnen en buiten toepasbaar.



Verticaal en horizontaal aan te brengen.



Beschikbaar in Mat, Satin en Gloss versie.



Solventvrij.



UV-resistent.

Coaten van vormvaste betonvloeren



Goede hechting

Bouw, industrie, openbare gebouwen,
parkings, enz...



Gemakkelijk te reinigen



Anti-slip afwerking op vloeren is mogelijk.

Als topcoat voor zelf-nivelerende gietvloeren bestaande uit epoxy, polyurethaan en
polyaspartic.
Rénovatie van bestaande coatings en nog
goed hechtende verf-, top- en harslagen
bestaande uit epoxy, polyurethaan en
polyaspartic.

150 gr/m²/laag - Afhankelijk van
de ruwheid en de porositeit van de
ondergrond.
VERPAKKING

Set van 5 kg
Comp. A = 3,5 kg
Comp. B = 1,5 kg
Set van 10 kg
Comp. A = 7 kg
Comp. B = 3 kg

EUCOFLOOR PU SPECIAL
SPECIALE POLYURETHAAN GIETMORTEL

EUCOFLOOR PU SPECIAL is een speciale, polyurethaan gebaseerde gietmortel. De vulstof componenten bestaan uit kwarts en gerecycleerde rubberkorrels.
TOEPASSINGSGEBIED




De vloer is ontwikkeld als steriele, beschermende vloer met hoge antislip waardes
en heeft een zacht effect om dieren (ook
hoefdieren) een comfortabel gevoel te geven.
(Manège, zoo, dierenparken, dierenhospitaal,
paardentrailers, hondenkennels, dierenasiel,...)
Door de speciale antislip eigenschappen en
door zijn goede impactresistentie is de vloer
ook uitermate geschikte als vloer op het dek
van boten (niet esthetisch), maritieme toepassingen, zeer natte vloeren in de industrie,
scheepvaart, etc...



Binnen en buiten toepasbaar.



Beschermt en is vloeistofdicht.
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VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Vulstoffen zijn kwartsen en gerecycleerd rubber.



Hoge slijtweerstand en goede impactweerstand



Antislip



Vloeistofdicht



Eenvoudig te reinigen en ontsmetten



Hoge chemische weerstand



Solventvrij

ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte
17 mm = 25.5 kg/m²
23 mm = 34.5 kg/m²

VERPAKKING

Set van 67.5 kg:
Comp. A: 36.92 kg
Comp. B: 5.58 kg
Comp. C: 12.5 kg
Comp. D: 12.5 kg
OPGELET!: Comp. C en Comp. D zijn
enkel beschikbaar in zakken van 25 kg.

Betonvloeren, oude tegels, oude kunstharssystemen, metaal ...
Etc...

INDUSTRIËLE VLOEREN

POLYURETHAAN
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RAGREMAX

POLYVALENT - ALLE ONDERGRONDEN - ZELFNIVELLEREND
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNENVLOEREN





Voor de voorbereiding van de ondergrond verwijzen
we naar de in omloop zijnde teksten en informatiefiches van CERMIX.

Nieuwbouw:

Zeer polyvalent
Uitvlakken van vloeideklagen (anhydriet, cement)



Spanningsloos en zonder krimp

VERPAKKING



Snelle uitharding

Zak van 25 kg

Binnenvloer



Anhydriet of cementgebaseerde vloeidekvloeren
Betonnen draagvloer





Laagdikte van 3 tot 30 mm dik

Deklaag (d >0,65)



Mooi, glad en egaal uitzicht

Verwarmde vloeren, uitgezonderd electrisch verwarmde vloeren.





Renovatie:


Voorafgaande studie en voorbereiding van de ondergrond volgens de geldende regels betreffende het
bedekken van een binnenvloer bij renovatie.



Keramische bekleding



Geschuurde verf



Oude lijmresten



Halfsoepele tegels



1,5 kg/m²/mm dikte







VERBRUIK

Onder verschillende soorten bekleding: soepele, keramische,
vast tapijt, ...



Nieuwbouw en renovatie



Verpompbaar

Houten ondergrond : CTBH-CTBX platen, gelijmd
parket en kliklaminaat.

Niet toepasbaar:


Buiten en in ruimtes of op vloeren die permanent
vochtig zijn.

RAGREFOR

BINNEN EN BUITEN TOEPASBAAR - SNELDROGENDE, VEZELVERSTERKTE EGALISATIE
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- OF BUITENVLOEREN:



Binnen- en buiten toepasbaar



Particuliere en obenbare ruimtes (ook klasse P4S)



Mooi, glad en egaal uitzicht

VERPAKKING



Snel droog en hard

Zak van 25 kg



Kan onbedekt blijven of kan geschilderd worden



Verpompbaar





Van badkamers, keukens, douches, sanitaire of
technische lokalen, balkons en terrassen (in een gematigd klimaat), vochtige ruimtes voor balneotherapie,
thalassotherapie, koelcellen, enz…
Kan geschilderd worden maar ook onbedekt gelaten
worden in particuliere ruimtes.

RENOVATIE




Van binnenvloeren in lokalen. (max. klasse P3)
Kan niet gebruikt worden op bewegende ondergronden, voor bassins en zwembaden (onderwaterstaande
delen en structuren) enz…en op ondergronden,
buiten, met meer dan 1,5% helling.
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VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm dikte

Zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie. Bijzonder
geschikt om te plaatsen op houten ondergrond en verwarmde
vloeren.

CEMENT

INDUSTRIËLE VLOEREN
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EUCOSOLV MEK

REINIGINGS-, ETS- EN VERDUNNINGSSOLVENT
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOSOLV MEK is een solvent dat wordt gebruikt als reinigingsmiddel. Het is ook geschikt
voor het verdunnen van epoxy systemen en
het etsen van epoxy en polyurethaan kunstharslagen of om oppervlakken te ontvetten.

VERBRUIK

Geschikt als ontvetter van metalen oppervlakken alvorens het
plaatsen van een primer.

Afhankelijk van de toepassing. Zie ook
de technische fiches van de andere te
gebruiken producten.



Sterke reinigingsgraad.

VERPAKKING



Sterke verdunningsgraad.



Hoge verdampingssnelheid.





Solvent.

Bus van 5 L
Bus van 20 L
Metalen vat van 200 L

EUCOSOLV ECO

MILIEUVRIENDELIJK VERDUNNINGSSOLVENT VOOR DE EUCOCHEM ASPARTIC PRODUCTEN
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOSOLV ECO is een ecologisch meer verantwoord, milieuvriendelijk verdunningsmiddel
voor de EUCOCHEM ASPARTIC producten.

VERBRUIK



Milieuvriendelijk solvent.



Verdunnen van EUCOCHEM ASPARTIC producten.

Afhankelijk van de toepassing. Zie ook
de technische fiches van de andere te
gebruiken producten.
VERPAKKING

Bus van 5 L
Bus van 20 L

EUCOREP DECAP

ZUUROPLOSSING ALS VOORBEREIDING VAN BETONOPPERVLAKKEN EN SCHEUREN
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

EUCOREP DECAP is een product op basis
van fosforzuur en zoutzuur bedoeld voor de
voorbereiding van beton- en cementvloeren
alvorens het aanbrengen van kunstharssystemen. Het is ook geschikt ter voorbereiding
van injecties van scheuren en voegen met
EUCOCHEM injectieharsen.

VERBRUIK



Verwijderen van cementhuid.



Verbeteren van hechting aan beton.



Creëren van micro-ruwheid bij gladde betonoppervlakken.



Verhogen van de porositeit.



Elimineren van kalk sporen.



Weinig geur.

0,2 à 0,4 l/m² mengsel (1/1 - zuuroplossing/water) afhankelijk van de
porositeit van de ondergrond.
VERPAKKING

Plastic bus van 20 L

EUCOFLOOR NET

ZUUROPLOSSING ALS VOORBEREIDING VAN BETONOPPERVLAKKEN EN SCHEUREN
EUCOFLOOR NET is een product op basis van geconcentreerde oppervlakteactieve stoffen bedoeld voor de grondige reiniging van kunstharsvloeren, evenals voor hun routineonderhoud.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Routinematig onderhoud van gietvloeren.
Grondige reiniging van sterk vervuilde
gebieden.





VERBRUIK

Geurloos.
Aangepast verdunningspercentage afhankelijk van de graad
van vervuiling.

Verwijdering van bandensporen op parkeervloeren.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad.
Zie ook “Voorbereidingen” hiervoor
beschreven.
VERPAKKING

Plastic bus van 20 L

Alle oppervlakken bedekt met een kunstharssysteem maar ook tegels, flexibele
kunststofbekleding, ...

RAPIDOX

SNELLE EPOXYPLAMUUR - SUPERSNEL DOORHARDENDE OPLOSMIDDELVRIJE 2-COMPONENTEN EPOXY PLAMUUR.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije
2-componenten epoxy plamuur, voor het uitvlakken en/of repareren van kleine beschadigingen
e.d, snelle reparaties en renovaties en vullend
verlijmen van onderdelen.Een set bestaat uit
component A en component B.

INDUSTRIËLE VLOEREN



Oplosmiddelvrij



Krimpvrij



VERBRUIK

1,3 g/cm³

Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse
chemicaliën



Mengbaar 1 : 1

VERPAKKING



Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen



Schuurbaar na 30 minuten

Comp. A: koker 150 ml
Comp. B: koker 150 ml



Uitstekende hechting op diverse ondergronden



Goed overschilderbaar na ca. 30 min

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

RESITIX

VERDIKKINGSMIDDEL VOOR KUNSTHARSEN
TOEPASSINGSGEBIED


RESITIX is een verdikkingsmiddel voor epoxy
en polyurethaan systemen.

VOORDELEN & KENMERKEN


Eenvoudig te doseren



Lage stof vorming

VERBRUIK

0,5 tot 10% gewichtsaandeel.



Toevoeging van RESITIX verhoogt de



Goed vullend vermogen

VERPAKKING



thixotropie.



Krimpvrije verharding

1 kg, 2 kg, 9 kg

POLYAC® CATALYST (=BPO)
VERHARDER POEDER VOOR POLYAC® HARSSYSTEMEN
TOEPASSINGSGEBIED




POLYAC CATALYST is een wit poeder dat
50% peroxide (BPO - Benzoylperoxide)
bevat en is de universele harder component
voor alle POLYAC® systemen.
®

POLYAC CATALYST initieert en polymeriseert de POLYAC® harsen.

VOORDELEN & KENMERKEN




Hoge reactiviteit
Universele harder component voor alle reactieve POLYAC® harsen



Vrij vloeiend poeder



Bijna geurloos



Toepasbaar bij lage temperatuur



Ruim inzetbaar

®



VERBRUIK

Zie technische fiches van de te gebruiken POLYAC®
producten.
VERPAKKING

POLYAC® CATALYST

0,5 kg

Plastiek emmer

5 kg

Plastiek emmer

25 kg

Doos

Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden

POLYAC® PTC

ADDITIEF VOOR POLYAC® BDM-SYSTEEM
TOEPASSINGSGEBIED




POLYAC® PTC is een additief voor POLYAC®
BDM-systemen. Het is een transparante
vloeistof die de stabiliteit van de kleur en de
polymerisatie verbetert en wordt toegevoegd
in een lage concentratie.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Verhoogde kleurstabiliteit



Homogene polymerisatie

2 % additief berekend op het gewicht van het
reactieve hars POLYAC® BDM.



Niet-plakkerig oppervlak

VERPAKKING

Additief voor POLYAC® BDM-systemen.

POLYAC® PTC

0,6 kg

Plastiek bus

2,40 kg

Plastiek bus

POLYAC® THIXOGÈNE

CHEMISCH THIXOTROPEERMIDDEL VOOR POLYAC® BDM SYSTEMEN.
TOEPASSINGSGEBIED




POLYAC THIXOGÈNE is een vloeibaar,
chemisch thixotropeermiddel voor POLYAC®
BDM systemen.
®

POLYAC® THIXOGÈNE is een chemisch
thixotropeermiddel voor POLYAC® BDM
systemen.

VOORDELEN & KENMERKEN


Verhoogt de thixotropie



Vloeibaar



Eenvoudig te doseren



VERBRUIK
Temperatuur (°C)

Geen invloed op de mechanische en
chemische weerstand van de POLYAC® BDM
systemen

5 °C tot 30 °C

Hoeveelheid POLYAC® THIXOGÈNE
per 100 g POLYAC® BDM HARS.
0,5 g tot 2 g

VERPAKKING

POLYAC THIXOGÈNE
®

1 kg

Plastiek fles

5 kg

Plastiek fles

25 kg

Plastiek jerrycan

POLYAC® ACCELERATOR
VERSNELLER VOOR POLYAC® HARSSYSTEMEN.
TOEPASSINGSGEBIED




POLYAC ACCELERATOR is een vloeibaar
additief dat wordt toegevoegd aan de POLYAC® reactieve harssystemen en versnelt
de werking van de POLYAC® CATALYST.
®

POLYAC® ACCELERATOR wordt toegevoegd
aan de POLYAC® reactieve harssystemen
om deze te kunnen toepassen bij zeer lage
temperaturen van -25 °C tot +5 °C.

VOORDELEN & KENMERKEN


Zeer lage viscositeit



Universele versneller voor lage temperatuur



Geoptimaliseerde polymerisatie onder moeilijke
omstandigheden
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VERBRUIK

0 tot 3 gram POLYAC® Accelerator per 100 gram
POLYAC® reactief hars.
VERPAKKING
1 kg
POLYAC®
ACCELERATOR

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES

Plastiek fles

5 kg

Plastiek fles

25 kg

Plastiek emmer

INDUSTRIËLE VLOEREN
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INDUSTRIAL FLOORING
GRANULAAT & ACCESSOIRES

INSTROOIGRANULAAT, VULSTOF, POEDERPIGMENT, ACCESSOIRES, …

108



KWARTSMEEL M4

25 kg zak



SILICATO MNT

26 kg zak



RIJNZAND 0.2-0.8

25 kg zak



RIJNZAND 0.7-1.25

25 kg zak



GLASPARELS FIJN

25 kg zak



KORUND 0.85-1.20

25 kg zak



KORUND 0.50-0.85

25 kg zak



KORUND 0.30-0.50

25 kg zak



WIT ZAND M32

25 kg zak



ISGB 1 ZAND

25 kg zak



PIGMENTPOEDER PO1 - 1kg

1 kg Pot



PIGMENTPOEDER PO1 - 5kg

5 kg Emmer



PIGMENTPOEDER PO1 - 25kg



PIGMENTPOEDER PO2- 1kg

1 kg Pot



PIGMENTPOEDER PO2 - 5kg

5 kg Emmer



PIGMENTPOEDER PO2 - 25kg



PIGMENTPOEDER PO3- 1kg

1 kg Pot



PIGMENTPOEDER PO3 - 5kg

5 kg Emmer



PIGMENTPOEDER PO3 - 25kg



NAGELZOLEN

1

Stuk



RAKEL MC 60 cm

1

Stuk



STACHELWALS MC (25cm)

1

Stuk



STACHELWALS SL (25cm)

1

Stuk



RUBBER VERDEELWISSER MET STEEL

1

Stuk



VERFROL 18cm

1

Stuk



VERFROL 50cm

1

Stuk



VERFROLBEUGEL 50cm

1

Stuk



HOBBOCKX (328/311/400)+DEKSEL+SPANRING

1

Stuk



PE POT 1L

1

Stuk



PE EMMER 3 L

1

Stuk



PE EMMER 5 L

1

Stuk



PE EMMER 10 L

1

Stuk



PE EMMER 20 L

1

Stuk

INDUSTRIËLE VLOEREN

25 kg Zak

25 kg Zak

25 kg Zak

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES
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TEGELEN
ONTKOPPELEN
PRIMER
MORTEL & EGALINE
WATERDICHTING
TEGELLIJM
VOEGMORTELS
EPOXY
GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES

CERMIFACE

ONTKOPPELINGSSYSTEEM
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED












112

VOORDELEN & KENMERKEN

Ontkoppelt het mortelbed van de ondergrond zodanig
dat de spanningen die ontstaan tussen het mortelbed
en de ondergrond, omwille van dimensionele variaties
van de ondergrond, niet overgedragen worden.
Voorkomt het niet compatibel zijn van een spéciale
onder-grond en de tegellijm
Bescherming van de ondergrond tegen accidentiele
vochtdoorslag
Verwaarloosbare extra dikte van de opbouw
(+0.6mm)



Ontkoppelingssysteem
met weinig dikte (0,6
mm).

VERBRUIK

zie technische fiche
VERPAKKING
CERMIFACE LIJM
VOOR HET PLAATSEN VAN
HET CERMIFACE VLIES

3 emmers van 8 kg
+ lijmkam V2

CERMIFACE VLIES

3 rollen van 20 m²

Voor vloeren, binnen, in particuliere- en openbare
gebou-wen volgens klasse U3P3 zoals bijvoorbeeld
paviljoenen, bureaus, klaslokalen, …
Niet buiten gebruiken en niet gebruiken voor structuren onder water.

TEGELEN

ONTKOPPELEN
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CERMIPRIM UNIVERSEL

NIEUWBOUW EN RENOVATIE - UNIVERSELE HECHTPRIMER
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

AANBEVOLEN ONDERGRONDEN





NIEUWBOUW:

BINNENVLOER
Betonnen vloeren, gegoten dekvloeren, zowel gesloten als poreuze
cementgebonden en anhydriet dekvloeren, droge dekvloeren op
basis van cement of gips, vloeren met vloerverwarming,...





BUITENVLOER
Beton, cementgebonden dekvloeren

VERBRUIK

Verbetert de hechting van mortels op nieuwe, oude, gesloten
en poreuze ondergronden.

150 tot 300 g/m² afhankelijk van de aard en de
ruwheid van de ondergrond.

Vesterkt het oppevlak van
poreuse ondergronden
1 component, klaar voor
gebruik en solventvrij
VERPAKKING

Bussen van 5 L

BINNENMUREN
Beton, cementeringen, gips, gipsplaat, betegelde muren, cellenbetonblokken...


RENOVATIE:

BINNENVLOER
Oude betegelde oppervlakken, hout (parket, houten panelen MDF
, ook vochtwerende types, OSB, semi harde plastieken dallen die
reeds goed hechten op de ondergrond, goed hechtende oude
verflagen, cementgebaseerde ondergonden met oude lijmresten.
NIET PLAATSEN OP
Vochtige ondergronden of ondergronden onderhevig aan opstijgend
vocht.


CERMIPRIM RAPID

SNELDROGEND - REPARATIE VAN DE ONDERGROND
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

OP GESLOTEN EN SPECIALE ONDERGRONDEN







Oude vloerbedekkingen uit aardewerk, natuursteen, oude harde thermoplastische tegels, polyestertegels, vloerverf of kunstharsvloeren (deze
eerst opschuren), parket, asfaltlaag, cement met
resten van teerachtige lijm …
Houten ondergronden: CTBH, CTBX, OSB3 en
voor kleine werken (bekleding van een badkuip,
omkastingen van leidingen…)





VERBRUIK

Verbetert de hechting van mortels op gesloten
en speciale ondergronden

200 tot 300 g/m² in functie van de aard en de
ruwheid van de ondergrond.

Sneldrogend
Vervangt het instrooien van zand bij een
beschermlaag tegen opstijgend vocht



Klaar voor gebruik - Solventvrij



Eenvoudige en snelle applicatie



Ideaal op een gesloten ondergrond

VERPAKKING

Plastic emmers van 8 kg

OP DE EPOXY BARRIÈRE TEGEN OPSTIJGEND
VOCHT TER VERVANGING VAN HET INSTROOIEN
MET ZAND

PRO FIX - PRIMER GRIP
UNIVERSELE HECHTINGSPRIMER

PRIMER GRIP is een universele hechtingsprimer die gebruikt wordt om de aanhechting te verbeteren van afwerklagen (op basis van cement, pleister, kalk) en voor tegellijmen op alle
soorten zuigende en niet-zuigende ondergronden, op wanden en vloeren. PRIMER GRIP is een solventvrije primer van synthetische harsen op waterbasis met silicium. Hij garandeert een
ideale grip door zijn ruw oppervlak voor de toepassing van lijmen, egalines en dekvloeren, voor een perfecte hechting, zelfs op gladde of niet absorberende ondergronden. Vermindert en
uniformiseert de wateropname van zuigende ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED


Op ondergrond van beton, cellenbetonblokken,
baksteen, steen, gipskartonplaten, hout, tegelwerk, metaal, plamuursel, pleister,…

VOORDELEN & KENMERKEN


Klaar voor gebruik



Binnen/buiten



Zonder solventen



VERBRUIK

200 tot 300 g/m²

Toepassingstemperatuur tussen +5°C en
+35°C
VERPAKKING

Emmers 5 kg of 10 kg
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PRIMER

TEGELEN

113

MORTIER 350

UNIVERSELE MORTEL GEDOSEERD OP 350 KG/M3
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN EN BUITEN



Stortklaar

MUREN EN VLOEREN



Voor courant metselwerk en dekvloer

VERBRUIK

18 kg/cm dikte als chape



Dekvloeren van 1 tot 4 cm



Dosering van 350 kg cement per m³ zand



Opvullen



Regelmaat in dosering en in prestatie



Plaatsen van stenen



Voegen van bakstenen



Verankeringen

VERPAKKING

Zakken van 25 kg, 48 zakken per pallet

PRO FIX - MORTEL

METSELMORTEL
Pro-Fix METSELMORTEL is een industrieel vervaardigde droge mortel van de klasse M5. Het is een mengeling van gewassen en gezeefd zand, grijze Portlandcement en diverse
toeslagstoffen die de kwaliteit en verwerkbaarheid verbeteren. Deze mortel is drager van de CE-markering.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Deze kwaliteitsmortel is vooral geschikt voor
het vermetselen van dragend en niet dragend
metselwerk, zowel binnen als buiten. De mortel
is voornamelijk geschikt voor betonstenen en
normaal zuigende bakstenen.

VERBRUIK



Sterkteklasse : M5

Gebruikelijke dosering per zak van 25 kg



Drukweerstand : 5 N/mm2



Waterbehoefte : ± 14 %

• Water: 3,5L
• Volume mortel: 17L



Maximale korrel : 2 mm

VERPAKKING



Brandweerstand : Euroklasse A1

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet



Volumieke massa : Min. 1600 kg/m3



Verwerkingstemperatuur : 5 - 35°C

PRO FIX - BETON

KANT & KLAAR BETON
Pro-Fix BETONMORTEL is een industrieel vervaardigde droge beton. Het is een mengeling van zand, kiezel, Portlandcement en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit en
verwerkbaarheid te verbeteren.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Deze betonmortel is geschikt voor diverse
betonwerken:



Sterkteklasse : C20/25



Waterbehoefte : ±12%

VERBRUIK

Gebruikelijke dosering per zak van 25kg
• Water 2,5L
• Volume mortel 13L



Vullen van sleuven bij prefab-constructies



Drukweerstand : 25 N/mm2



Gieten van sokkels en draagbalken



Milieuklasse : XC4

VERPAKKING



Storten van funderingen en vloeren



Consistentieklasse : S3

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet



Maximale korrel : 8 mm



Volumieke massa : ±2300 kg/ m3



Cementsoort : CEM III A 42.5N



Min. cementgehalte : >300 kg/ m3



Verwerkingstemperatuur : 5 - 35°C

PRO FIX - RAPID BETON

SNELLE BETON VOOR VASTGIETEN VAN PALEN & ELEMENTEN
Pro-Fix RAPID BETON is een industrieel vervaardigde droge beton gekenmerkt door zijn korte uithardingstijd en zijn verwerking zonder mengen. Het is een mengeling van zand, kiezel,
speciale snelhardende cementen en diverse toeslagstoffen om de kwaliteit te verbeteren.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Vastzetten van palen, afsluitingen, speeltoestellen, pergola’s, verkeersborden, …

TEGELEN

VERBRUIK



Drukweerstand : 8 N/mm²



Maximale korrel : 8 mm



Volumieke massa : Min. 1600 kg/m³



Maximale verwerkingstijd : 15 min.

VERPAKKING



Cementsoort : CEM I 52,5N, aluminiumcement

25 kg zak



Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C



Bestand tegen vorst en permanente vochtigheid

MORTEL & EGALINE

De te gebruiken hoeveelheid beton is afhankelijk
van de grootte, gewicht en belasting van het
object.
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PRO FIX - STABILISÉ

KANT & KLAAR STABILISÉ IN ZAKKEN
Pro-Fix STABILISÉ is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanleggen van zand/cement funderingslagen. Het is een mengeling van Portland cement, gezeefd zand en
toeslagstoffen. Drager van de CE markering.
TOEPASSINGSGEBIED






Als onderlaag voor terrassen, tuinpaden
en opritten met kasseien, klinkers of
betontegels
Voor het plaatsen van boordstenen
Voor het inbedden van leidingen of
afvoerbuizen

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Classificatie : CT-C7

Water: Aardvochtig 2 L - Plastisch 3 L



Drukweerstand : 7 N/mm²

Gebruikelijke dosering in kg per m²:



Waterbehoefte : ± 8 – 12%



Volumieke massa : > 1800 kg/ m³



Maximale korrel : 2 mm

Dikte 10 cm: ± 170kg
Dikte 15 cm: ± 255kg
Dikte 20 cm: ± 340kg



Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C

VERPAKKING

25 kg zak

PRO FIX - ZANDCEMENT / CHAPE

KANT & KLARE CHAPE
Pro-Fix ZANDCEMENT is een industrieel vervaardigd droog mengsel voor het aanmaken van cementgebonden dekvloeren. Het is een mengeling van gezeefd zand en Portland cement
als bindmiddel. Drager van de CE-markering.
TOEPASSINGSGEBIED






Het plaatsen van cementgebonden dekvloeren,
zowel binnen als buiten
Het leggen van een zand/cement funderingslaag
bij vloer- en tegelwerken
Het stabiliseren van niet verharde ondergronden

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Classificatie : CT-C20



Drukweerstand : 20 N/mm²

Gebruikelijke dosering per zak van 25 kg
• Water 2,5 L
• Volume mortel 13 L



Waterbehoefte : ± 8 – 12%



Volumieke massa : > 1800 kg/m³

VERPAKKING



Maximale korrel : 4 mm



Verwerkingstemperatuur : 5 - 30°C

Gebruikelijke dosering per zak van 25 kg.
Water: Aardvochtig 2 L - Plastisch 3 L
Gebruikelijke dosering in kg per m².
Dikte 4 cm: ± 80 kg
Dikte 5 cm: ± 100 kg
Dikte 6 cm: ± 120 kg

CERMICHAPE HPR

SNELLE KANT & KLARE CHAPE
Speciale mortel voor het snel aanmaken van dragende dekvloeren. Dikte: 10 tot 80 mm.
TOEPASSINGSGEBIED


Deze thixotrope dekvloermortel is bedoeld voor
de voorbereiding van ondergronden. Aan te
maken in een mengkuip of in een betonmixer.
(Afhankelijk van de gewenste sterkteklasse kan
er toch nog extra zand toegevoegd worden. Zie
technische fiche.)

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Geschikt voor ruimtes met hoge mechanische
belastingen U4P4S (keukens, badkamers,
publieke ruimtes, …).



Ideaal voor het bouwen van een inloopdouche.



Snelle heringebruikname van het oppervlak.



Nieuw en renovatie, binnen.



Ongeveer 20 kg/m²/cm dikte

VERPAKKING

Zak 25 kg, 48 zakken per pallet

Uitvoering vergelijkbaar met een traditionele
dekvloer.

CERMICEM HPR

BINDMIDDEL VOOR SNELLE KANT & KLARE CHAPE
Speciaal hydraulisch bindmiddel om toe te voegen aan zand voor het maken van snel zettende en snel drogende dekvloeren.
TOEPASSINGSGEBIED


CERMICEM HPR is een fijn poeder om te
mengen met zand en is aan te maken in een
mengkuip of in een cementmixer. De dekvloermortel is bedoeld voor de voorbereiding van
ondergronden.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan
hoge mechanische belasting U4P4S.

Zie technische fiche



Snelle heringebruikname van het oppervlak.



Nieuw en renovatie, binnen.

VERPAKKING

Uitvoering vergelijkbaar met een traditionele
dekvloer.

Zak 20 kg
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MORTEL & EGALINE

TEGELEN
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RAGRENOV S15

VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER - DIKTE 3 TOT 15 MM
Vezelversterkte egalisatiemassa voor intense belasting. RAGRENOV S15 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie en is bijzonder geschikt voor toepassingen op houten
ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Voor egaliseren en uitvullen van ondergronden
Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren, scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...
Vloeren met vloerverwarming met water en PRE.
Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes
en vloeren.



Hoge prestaties: hoge mechanische bestendigheid en flexibiliteit.



Snelle uitharding



Nieuwbouw & renovatie.



Verpompbaar.











1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg. 48 zakken per pallet

ONDERGRONDEN


VERBRUIK

conform de DTU (Franse norm) en de geldende
richtlijnen.
Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op
volle grond
Asphalt chappe en droge chappe
Houten paneelvloer, hard lamellenparket,
verlijmd mozaiekparket
Oude betegeling, halfharde vinyltegels
Oude verflagen: neem contact op met uw
vertegenwoordiger.

RAGRENOV S30

VEZELVERSTERKTE EGALISATIE - INTENS VERKEER - DIKTE 3 TOT 30 MM
Vezelversterkte egalisatie voor vloeren met intens verkeer. RAGRENOV S30 is geschikt zowel voor nieuwbouw als renovatie en is bijzonder geschikt voor toepassingen op houten vloeren.
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Voor egaliseren en uitvullen van ondergronden
Woningen, Ruimtes met zware belasting: kantoren, scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ...
Vloeren met vloerverwarming met water en PRE.
Niet geschikt voor: permanent vochtige ruimtes
en vloeren.



Hoge prestaties: hoge mechanische bestendigheid en flexibiliteit.



Snelle uitharding



Nieuwbouw & renovatie.



Verpompbaar.











1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Zak van 25 kg - 48 zakken per pallet

ONDERGRONDEN


VERBRUIK

conform de DTU (Franse norm) en de geldende
richtlijnen.
Drager in metselwerk, betonvloer, bevloering op
volle grond
Asphalt chappe en droge chappe
Houten paneelvloer, hard lamellenparket,
verlijmd mozaiekparket
Oude betegeling, halfharde vinyltegels
Oude verflagen: neem contact op met uw
vertegenwoordiger.

CERMIMUR F

EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 0.3 TOT 4 MM
Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van oneffenheden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een
pasta waarmee de ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee gebreken (oneffenheden, bekistingsnaden, grindnesten, ...) verwijderd kunnen worden.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Binnen- en buitenmuren.



Dikte van 0,3 tot 4 mm.

Binnen- en buitenplafonds.



Perfect gladde afwerking.



Stortbeton.



Zeer lichtgrijze tint.



Gewapende betonwanden.



Zeer goed vulvermogen.



Prefab betonpanelen.



Gemakkelijk uit te spreiden en glad te strijken.



Hechting > 1,5 MPa





TEGELEN

MORTEL & EGALINE

VERBRUIK

1 kg poeder/m²/mm

VERPAKKING

Zak 15 kg, 48 zakken/pallet
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RAGRELISS 27
BETONEGALISATIE 2 TOT 7 MM

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- EN BUITENMUREN



Voor egalisatie en fijne afwerking van beton (27)

ANDER GEBRUIK



Voor zwembaden



Op binnen- en buitenvloeren



Met toevoeging van CERMILATEX:

VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Vóór het plaatsen van de CERMIX vochtwerende
en waterdichtingssystemen

Zakken van 25 kg.

Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

CERMIMUR G

EGALISATIE VAN BETON WANDEN - 1 TOT 10 MM
Egalisatie- en uitvlakpleister in poedervorm voor wanden. Geschikt voor het herstellen van de vlakheid en het verwijderen van oneffenheden in beton. Na opmengen, verkrijgt men een
pasta waarmee de ondergrond kan uitgevlakt worden en waarmee gebreken (oneffenheden, bekistingsnaden, grindnesten, ...) verwijderd kunnen worden.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Binnen- en buitenmuren.



Dikte van 1 tot 10 mm.

Binnen- en buitenplafonds.



Perfect gladde afwerking.



Stortbeton.



Zeer lichtgrijze tint.



Gewapende betonwanden.



Zeer goed vulvermogen.



Prefab betonpanelen.



Gemakkelijk uit te spreiden en glad te strijken.



Hechting > 1,0 MPa





1 kg poeder/m²/mm

VERPAKKING

Zak 15 kg, 48 zakken/pallet

RAGRELISS 315
BETONEGALISATIE 3 TOT 15 MM

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- EN BUITENMUREN



Voor egalisatie en afwerking van beton (315)

ANDER GEBRUIK



Voor zwembaden



Op binnen- en buitenvloeren



Met toevoeging van CERMILATEX:
Vóór het plaatsen van de CERMIX vochtwerende
en waterdichtingssystemen

VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm dikte

VERPAKKING

Zakken van 25 kg.

Voor bassins en zwembaden in combinatie met
CERMIPROOF ST

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

MORTEL & EGALINE
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RAGREMAX

POLYVALENT - ALLE ONDERGRONDEN - ZELFNIVELLEREND
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNENVLOEREN





Voor de voorbereiding van de ondergrond verwijzen
we naar de in omloop zijnde teksten en informatiefiches van CERMIX.

Nieuwbouw:

Zeer polyvalent

1,5 kg/m²/mm dikte



Uitvlakken van vloeideklagen (anhydriet, cement)



Spanningsloos en zonder krimp

VERPAKKING



Snelle uitharding

Zak van 25 kg

Binnenvloer



Anhydriet of cementgebaseerde vloeidekvloeren



Betonnen draagvloer





Laagdikte van 3 tot 30 mm dik

Deklaag (d >0,65)



Mooi, glad en egaal uitzicht

Verwarmde vloeren, uitgezonderd electrisch verwarmde vloeren.







Renovatie:


Voorafgaande studie en voorbereiding van de ondergrond volgens de geldende regels betreffende het
bedekken van een binnenvloer bij renovatie.



Keramische bekleding



Geschuurde verf



Oude lijmresten



Halfsoepele tegels



VERBRUIK

Onder verschillende soorten bekleding: soepele, keramische,
vast tapijt, ...



Nieuwbouw en renovatie



Verpompbaar

Houten ondergrond : CTBH-CTBX platen, gelijmd
parket en kliklaminaat.

Niet toepasbaar:


Buiten en in ruimtes of op vloeren die permanent
vochtig zijn.

RAGREFOR

BINNEN EN BUITEN TOEPASBAAR - SNELDROGENDE, VEZELVERSTERKTE EGALISATIE
Hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen, synthetische harsen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- OF BUITENVLOEREN:



Binnen- en buiten toepasbaar



Particuliere en obenbare ruimtes (ook klasse P4S)



Mooi, glad en egaal uitzicht

VERPAKKING



Snel droog en hard

Zak van 25 kg



Kan onbedekt blijven of kan geschilderd worden



Verpompbaar





Van badkamers, keukens, douches, sanitaire of
technische lokalen, balkons en terrassen (in een gematigd klimaat), vochtige ruimtes voor balneotherapie,
thalassotherapie, koelcellen, enz…
Kan geschilderd worden maar ook onbedekt gelaten
worden in particuliere ruimtes.

RENOVATIE
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Van binnenvloeren in lokalen. (max. klasse P3)
Kan niet gebruikt worden op bewegende ondergronden, voor bassins en zwembaden (onderwaterstaande
delen en structuren) enz…en op ondergronden,
buiten, met meer dan 1,5% helling.

TEGELEN

MORTEL & EGALINE

VERBRUIK

1,5 kg/m²/mm dikte

Zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie. Bijzonder
geschikt om te plaatsen op houten ondergrond en verwarmde
vloeren.

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

CERMICRYL

KLAAR VOOR GEBRUIK VOCHTWERENDE, BESCHERMENDE COATING ONDER TEGELS
Watergebaseerde emulsie van hoogwaardige polymeren, syntheti-sche harsen, minerale vulstoffen uit kalkzandsteen met een specifieke granulometrie, specifieke toeslagstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

MUREN INTERIEUR:



Gemakkelijk te plaatsen met de rol



Zonder giftige dampen en solventvrij



voor particulier of openbaar gebruik in badkamers, douches, sanitaire ruimtes, keukens...



VLOEREN INTERIEUR:






voor particulier gebruik
Opmerking: niet gebruiken voor zwembaden, bekkens,
terrassen en balkons (gebruik hiervoor CERMIPROOF ST).

VERBRUIK

1 kg/m² voor 2 lagen

Op ondergronden in vochtige ruimtes

VERPAKKING

Kan gebruikt worden in combinatie met CERMIFILM
PRIMER

Plastic emmers van 7 kg.



Zeer elastisch



Dampdoorlatend

WATERDICHTING ACCESSOIRES
WATERDICHTINGSACCESSOIRES VOOR TEGELWERKEN

Watergebaseerde emulsie van hoogwaardige polymeren, synthetische harsen, minerale vulstoffen uit kalkzandsteen met een specifieke granulometrie, specifieke toeslagstoffen.


BAND ARMATUUR AR 12C

10 l.m

1 rol



HOEK AA 12 (2 stuks / zak)

1

zak



SLABBE AP 12 (2 stuks / zak)

1

zak



MEMBRANE PPE - angles rentrants

2 stuk

blister



MEMBRANE PPE - angles sortants

2 stuk

blister

PRO FIX - WATERPROOFING MEMBRANE
WATERDICHT MEMBRAAN VOOR TEGELWERKEN

WATERPROOFING MEMBRANE PRO Blue / Orange is een flexibele, Crack bridging polyolefine (EVAC) afdichting. Flexibel membraan voor het afdichten van douches, muren en vloeren
in vochtige ruimten. Geomembraan die hecht dankzij een cementlijm onder vloer- en muurbekledingen. Het bestaat uit een dubbele laag (EVA) van thermoplastische polyolefinen met
co-extrusie en de twee zijden zijn bedekt met non-woven polyestervezels voor een betere hechting met de tegellijm die bij de plaatsing wordt gebruikt.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Afdichting van voegen en scheuren met kleine bewegingen



Waterdicht

Afdichting van metalen ventilatie- en airconditioningkanalen



Ontkoppeld

Poreus materiaal gebruikt in de bouw (baksteen, beton, hout
etc.)



VERBRUIK

Naargelang de toepassing

Breukvast vochtscherm voor zones met gematigde
spanningen



Flexibel



Geschikt op verwarmde vloeren



Bestand tegen alkaliën en chemische aantasting

VERPAKKING

Rollen van 30 lm en 6 lm
op 1 m breedte.

CERMIPROOF ST

VEZELVERSTERKT - ZONDER VLIES - VLOEIBAAR AAN TE BRENGEN
Twee component mortel samengesteld uit: Een poeder op basis van hydraulische bindmiddelen, met vulstoffen van kalkzandsteen met een bestudeerde korrelgrootte, vezels en
specifieke hulpstoffen. Een rubber gebaseerd op een emulsie in waterphase van hoge polymeer kunststofharsen..
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN



Twee component









Tussenvloeren in alle private en collectieve ruimtes, waar een
waterdichting gevraagd wordt:
Maximum P3 in gelijmde applicatie, DTU 52.2
P4S in los verzegelde applicatie, DTU 52.1

P4/P4S in gelijmde applicatie, met een deklaag op basis van
CERMICEM RAPID.
BUITEN

Geen vlies nodig

3 kg van het mengsel /m²
voor 2 lagen.



Uitstekende aanhechting

VERPAKKING



Resistent aan scheuren



Wordt gelijmd of gegoten

Het systeem bestaat uit:
Poeder in zakken van 25 kg
Hars in jerrycans van 12,5 L





Balkons, loggia’s, terrassen.



Bassins, zwembaden, bekkens.

VERBRUIK



In het bijzonder geschikt voor oppervlakken die
rechtstreeks in contact zijn met water.

* Uitgezonderd industriële vloeren, dakterassen en buitenvloeren
die gesloten delen van het gebouw overkoepelen.

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |
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CERMIGRES

NIEUWBOUW EN COURANTE WERKEN “PERFORMANCE”-GAMMA
Wit of grijs hydraulisch bindmiddel, minerale toeslagstoffen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Ondergronden conform met de norm NF DTU 52.2.
VOOR BINNENMUREN:


Gestort- of prefab beton



Gipsbepleistering



Cementbepleistering



Gipskartonplaten (al dan niet vochtwerend)



Tussenwanden uit baksteen



Cellenbetonblokken





Voor het plaatsen van alle soorten keramiek op vloe-ren
en binnenwanden, vloeren buiten en bij renovatie-werken.
Met CERMIGRÈS kunnen ook oneffenheden van de
onder-grond weggewerkt worden tot 10 mm (Het
uitvlakken min-stens een dag voor het plaatsen van de
tegels uitvoeren)

VERBRUIK

Ongeveer 6 kg/m².
VERPAKKING

Zak van 25 kg.

VOOR BINNEN- EN BUITENVLOEREN:


Gewapende betonplaat op volle grond



Tussenvloeren, betonplaat of dekvloer

ANDERE TOEPASSINGEN


Betegelbare, beklede polystyreenplaten (uitsluitend voor
muren)

CERMIPLUS 2.0

VERBETERDE LIJMMORTEL - SMEERBAAR - VOOR STANDAARD TOEPASSINGEN IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE MET NORMALE OF VLOEIBARE CONSISTENTIE
Lijmmortel met verlengde open tijd met dubbele mengverhouding, voor de plaatsing van alle keramische en gelijkaardige bekledingen. Verbeterde consistentie voor plaatsing met enkele
of dubbele verlijming. Polyvalent voor toepassingen in nieuwbouw en renovatie.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen, NF DU 52.2 voor verlijmde betegeling, CTP, AT/DTA, ...





NIEUWBOUW
Binnen: Wanden

Tijdswinst

Zie technische fiche

Allerhande technische ondergronden - nieuwbouw en
renovatie.

VERPAKKING



Verlengde verwerkingstijd

Beton ter plekke gestort of prefab.





Lijmen direct op oude betegeling..

Cementgebonden pleister (CS IV).





Toepassing in zwembaden

Éénlaagse pleister







Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend).



Terracotta tegelwand



Cellenbeton blok



VERBRUIK

Zak van 25 kg,
48 zakken per pallet

Enkele of dubbele verlijming, afhankelijk van de
menging.
Geen uitstoot van vluchtige organische deeltjes

** Formule met 70 tot 85% minder stofvorming bij het
mengen.

Binnen: Vloeren


Bevloering op volle grond.



Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe.

Binnen: Andere toepasingen




CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC).
SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE,
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST.



Bezande waterdichting SEL.



Lichte chappe en beton.



Droge chappe (speciale vloerplaat).





Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM.
Met CERMIFACE op plankenvloer CTBH, CTBX, OSB3

Buiten: Vloeren


Bevloering op volle grond.



Betonvloer of -plaat.



SEL: CERMIMPER of CERMIP

Zwembaden, reservoirs, fonteinen:
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Waterdichting : SEL CERMIPROOF ST.
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CERMIPLUS XL FLEX 2.0 - S1

VERBETERDE LIJMMORTEL - HOGE VERVORMBAARHEID - NORMALE OF VLOEIBARE MENGING
Lijmmortel dubbele mengverhouding, voor de plaatsing van alle keramische en gelijkaardige bekledingen. Verbeterde consistentie voor plaatsing met enkele of dubbele verlijming.
Geschikt voor groot formaat (100x100 cm) en lang formaat (1/10). Geschikt voor ruimtes met zware belasting (P4/P43). Polyvalent voor toepassingen in nieuwbouw en renovatie.
TOEPASSINGSGEBIED

Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen, NF DU 52.2 voor verlijmde betegeling, CTP, AT/DTA, ...
NIEUW
BINNEN: Muur
Beton ter plekke gestort of prefab.
Cementgebonden pleister (CS IV).
Éénlaagse pleister
Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend).
Terracotta tegelwand
Cellenbeton blok




VOORDELEN & KENMERKEN






VERPAKKING



Lijmen direct op oude betegeling..



Plaatsing op elektrische stralingsvloer (PRE).



Toepassing op gevels



Toepassing in zwembaden



Ruimtes met zware mechanische belasting.





Zie technische fiche

Allerhande technische ondergronden - nieuwbouw en
renovatie.
Verlengde verwerkingstijd



BINNEN: Vloer
Bevloering op volle grond.
Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe.
Vloerverwarming, met inbegrip van omkeerbare vloeren.
PRE (voor formaat 3600 à 10000 cm², gebruik CERMIFACE met CERMIPLUS XL FLEX 2.0).

Tijdswinst







VERBRUIK





Zakken van 25 kg,
48 zakken per pallet.

Enkele of dubbele verlijming, afhankelijk van de
menging.
Geen uitstoot van vluchtige organische deeltjes

** Formule met 70 tot 85% minder stofvorming bij het
mengen.





BINNEN: Andere toepassingen
CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC).
SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE,
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST.
Bezande waterdichting SEL.
Lichte chappe en beton.
Droge chappe (speciale vloerplaat).
Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM.
Met CERMIFACE op plankenvloer CTBH, CTBX, OSB3.














BUITEN: Muur
Beton ter plekke gestort of prefab.
Cementgebonden pleister
Éénlaagse pleister (CS IV).






BUITEN: Vloer
Bevloering op volle grond.
Betonvloer of -plaat.
SEL: CERMIMPER of CERMIPROOF ST.






CERMIPRO S - S1
TEGELLIJM EXCELLENCE GAMMA

Wit of grijs hydraulisch bindmiddel, minerale toeslagstoffen en speciale hulpstoffen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNENMUUR:





Beton, mortelpleister, cement (formaat tot 60x60 cm), gipsplaten met kartonnen bekleding (formaat tot 45x45cm)



Hoge flexibiliteit

ca. 7 kg / m²

Grote formaten en vloerverwarming

VERPAKKING

BUITENMUUR :


VERBRUIK

Zak van 25 kg.

Beton, cementmortelpleister (formaat tot 60x60 cm)

VLOEREN BINNEN EN BUITEN:


Op bevloering op volle grond, plaat of chappe op isolatie of scheidingslaag, betonvloer
conform de norm C.P.T. en DTU (formaat tot 10.000 cm² binnen en 3.600 cm² buiten).

VLOERVERWARMING:


Systeem met water op lage temperatuur en vloer met elekrische straling.

OPENBARE EN PARTICULIERE ZWEMBADEN:


Beton en cementpleister

RENOVATIE:


Oude betegeling.



Voor speciale ondergronden, neem contact met ons op.
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TEGELLIJM

TEGELEN
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OMNICOL - PL 79 FLEX - OMNICEM - S1
DUN- EN MIDDELBED POEDERTEGELLIJM
Flexibele poedertegellijm voor verlijming van hardere en grootformaat tegelsoorten.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Toe te passen voor de verlijming van stenen, keramische of
porseleinen vloer- en wandtegels en steenstrips. Een watervaste,
flexibele poederlijm voor verlijming van vooral hardere tegelsoorten.
Geeft een goede hechting en is eenvoudig te verwerken. Ze is
speciaal ontwikkeld voor een goede hechting aan de steeds
harder wordende (grès-)tegels. Is geschikt voor binnenwerk en
in combinatie met een goed gedraineerde ondergrond ook voor
buitenwerk. Niet geschikt voor alle bewegende ondergronden.
Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. woningbouw, appartementen, projecten.



Waterdicht



Ontkoppeld

VERBRUIK

Minimaal 2,5 kg per m²,
afhankelijk van ondergrond
en tegelsoort.

Breukvast vochtscherm voor zones met gematigde
spanningen

VERPAKKING



Flexibel

25 kg zakken



Geschikt op verwarmde vloeren



Bestand tegen alkaliën en chemische aantasting



OMNICOL - PL 85 - OMNICEM - S1
FLEXIBELE, ALL-ROUND POEDERTEGELLIJM
Flexibele poedertegellijm voor verlijming van tegels.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Verlijming van alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels,
zelfs die met een porositeit van < 0,2%, gekalibreerde natuursteen, cement composiet tegels en (glas)mozaïek.
Toepasbaar voor het verlijmen op zowel ‘niet-werkende’ ondergronden als op de meeste ‘werkende’ ondergronden.
Gebruik de witte kwaliteit bij vlekgevoelige natuursteensoorten.



Goede uitvlakmogelijkheid, vooral van belang bij verwerken van groot formaat tegels of op niet geheel
vlakke ondergronden. Door de lijm met iets meer
water aan te maken, wordt het een vloeibedlijm
waardoor een 100% contact-oppervlak met grotere
vloertegels wordt verkregen. Kan probleemloos
binnen en buiten worden verwerkt.

VERBRUIK

Minimaal 2,5 kg per m²,
afhankelijk van ondergrond en
tegelsoort.
VERPAKKING

25 kg zakken

CERMIFLEX XTREM - S2

ZEER FLEXIBELE LIJMMORTEL - EENVOUDIGE VERLIJMING OP VLOER EN WAND
Voor het plaatsen van zeer grote formaten en dunne diktes, groter dan 100 x 100 cm. Eenvoudig te verlijmen op vloer en binnenwand, ongeacht het formaat. Gemakkelijk te plaatsen en
verbeterd rendement.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

Ondergronden in overeenstemming met de geldende richtlijnen: NF DTU 52.2, verlijmde
betegeling, CPT, AT/DTA, ...
NIEUW
BINNEN: MUUR
Beton ter plekke gestort of prefab
Cementgebonden pleister (CS IV)
Éénlaagse pleister
Gipsplaten met kartonbekleding (al dan niet waterafstotend)
Terracotta tegelwanden
Cellenbeton blokken























BINNEN: VLOER
Bevloering op volle grond
Betonvloeren, cement- of anhydrietplaten of chappe
Vloerverwarming, met inbegrip van PRE, omkeerbare vloeren
Voor cementchappe, al dan niet met vloerverwarming, is het mogelijk om te betegelen
met CERMIFLEX XTREM 7 dagen na het gieten van de chappe en het verwijderen van
eventuele cementsluier of uithardingsproduct. De verwarming wordt in dat geval pas
ingeschakeld 7 dagen na het invoegen.











BINNEN: ANDERE TOEPASSINGEN
CERMIPLAK Panelen klaar om te betegelen (PPC)
SPEC/SEL behandeling: CERMICRYL, MEMBRANE PPE,
CERMITANCHE, CERMIMPER of CERMIPROOF ST
Bezande waterdichting SEL
Lichte chappe en beton
Droge chappe (speciale vloerplaat)
Calciumsulfaat chappe (anhydriet ...): gebruik een primer
CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIFILM
Vloer van houten bekledingsplaten (zie § RENOVATIE)







VERBRUIK

Alle keramische bekledingen
en gelijkwaardig.

Zie technische fiche

Allerhande technische
ondergronden - nieuwbouw
en renovatie.

VERPAKKING

Directe plaatsing op houten
vloer.

Zak van 15 kg.
48 zakken per pallet

Plaatsing op cementchappe
na zeer korte droogtijd.
Zeer hoge flexibiliteit.
Laag verbruik: 2,5 tot 4,5
kg/m² afhankelijk van het
formaat.
Verlengde verwerkingstijd.
Zelfde mengverhouding voor
vloer en wand.
Eenvoudig verlijmen op
binnenmuur en vloer.



















BUITEN: MUUR
Beton ter plekke gestort of prefab
Cementgebonden pleister
Éénlaagse pleister (CS IV)






122

TEGELEN

TEGELLIJM

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

OMNICOL - PL 200 - OMNICEM - S2
ZEER HOOG FLEXIBELE S2 POEDERTEGELLIJM
Flexibele poedertegellijm voor verlijming van tegels type S2
TOEPASSINGSGEBIED


Verlijming van o.a. alle mogelijke (dunne) keramische vloer- en wandtegels, zelfs
van die met een porositeit < 0,2%, (glas)mozaïek en steenstrips, niet vervormingsgevoelige kunststeen, (gekalibreerde) natuursteen, cement- composiet
tegels. Gebruik de witte kwaliteit bij vlekgevoelige natuursteen-soorten alsook
op sulfaathoudende ondergronden. Zeer geschikt voor het lijmen van dunne en
groot formaat tegels, keramische parkettegels in (wild)verband op verwarmde
vloeren, Omnicol ontkoppelingsmatten en voor de verlijming van harde en zachte
isolatieplaten. Toepasbaar voor het verlijmen op ondergronden waar mogelijke
spanningen kunnen optreden, ter vervanging van ontkoppelingsmatten. Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. openbare ruimtes, supermarkten, lucht- havens,
wegrestaurants, winkelgalerijen, perrons, zwembaden, industriële ruimtes.

VOORDELEN & KENMERKEN


Jonge cementdekvloeren.



Beton 28 dagen i.p.v. 90 dagen.









Kan de buttering-floating methode
vervangen.
Kan de ontkoppelingsmat vervangen.

VERBRUIK

Minimaal 3,5 kg per m², (lijmkam 8 x 8 x 8 mm) afhankelijk
van ondergrond en tegelsoort.
VERPAKKING

20 kg zakken

Binnen - buiten, vloer - wand.
Classificatie conform EN 12004: C2TE
S2 > 5 mm conform EN 12002.

CERMIFLEX ALG

TRADITIONEEL OF VLOEIBAAR AANBRENGEN - GEOPTIMALISEERD RENDEMENT - “EXCELLENCE”-GAMMA
TOEPASSINGSGEBIED

VOOR BINNEN- EN BUITENMUREN:
Stortbeton of prefab beton, Cementering, Gipsbepleistering, Gipskartonplaten (al dan niet
vochtwerend), Muur van baksteen, Cellenbetonblokken

VOORDELEN & KENMERKEN




OP BINNEN- EN BUITENVLOEREN:
Gewapende betonnen vloerplaat op volle grond.
Betonnen tussenvloeren, betonplaat of dekvloer.
Vloeren met vloerverwarming, inclusief elektrische vloerverwarming, omkeerbare
vloerverwarming/koeling (voor tegels van groot formaat 3600 tot 10.000 cm² (bijv. 60/60
- 100/100 cm)
CERMIFACE gebruiken met CERMIPLUS XL FLEX).
Vloeibaar aan te brengen waterdichtingssysteem:
CERMITANCHE, CERMIPROOF.
Ingezand vloeibaar aan te brengen waterdichtingssysteem.


























OVERIG GEBRUIK BINNEN:
Betegelbare, beklede polystyreenplaten (uitsluitend voor muren).
Lichte dekvloer en licht beton (zie Technische Voorlichting, de goede samenhang controleren).
Waterdichting (Vochtwerend systeem voor onder tegelwerk)
CERMICRYL en MEMBRANE PPE).
Anhydriet dekvloer: Steeds eerst CERMIFILM primer aanbrengen.



Voor het plaatsen van alle
keramische bekledingen of
gelijkwaardig
Enkele en dubbele verlijming.
Grote formaten, tegels tot
10000 cm2

VERBRUIK

Ongeveer 4,5 kg/m².
VERPAKKING

Zak van 15 kg.

Weinig verbruik per m2
Flexibel en een verlengde
open tijd
Nieuwbouw en renovatie
Elektrische vloerverwarming
en façades
Zwembaden











CERMITERRASSE
“HIGH PERFORMANCE”-GAMMA

TOEPASSINGSGEBIED

Ondergronden conform de norm NF DTU 52.2
BUITENVLOEREN
Bestrating op volle grond
Bestrating of chape op isolatie of op een ontkoppelingslaag
Betonvloeren
Cementgebonden egalisatievloeren
Vloeibaar waterdichtingssysteem CERMIPROOF

VOORDELEN & KENMERKEN










BINNENVLOEREN
Bestrating op volle grond
Bestrating of chape op isolatie of op een ontkoppelingslaag
Betonvloeren
Egaline of egalisatiemortel op basis van cement
Anhydriet dekvloer (Eerst CERMIFILM primer aanbrengen)
Gegoten dekvloeren op basis van cement
Droge dekvloer
Vloeibaar waterdichtingssysteem CERMIPROOF,
CERMIPROOF ST of CERMITANCHE
Waterdichtingsmembraan MEMBRANE PPE

Speciaal voor buitenvloeren.

Ongeveer 7 kg/m².

Resistent tegen thermische
schokken.

VERPAKKING



Dik te plaatsen.



Zware tegels en natuursteen.





VERBRUIK

Zak van 25 kg.

Laat het plaatsen toe tot 25
mm dikte.












RENOVATIE BINNENVLOEREN
Studie en ondergrondvoorbereiding van de binnenvloeren nodig volgens de technische
voorlichtingen P3 renovatie
Applicatie zonder primer:
Oude keramische vloeren
Applicatie met CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID primer:
Oude bitumineuze, neoprene of solventgedragen lijmen
Semi-flexibele tegels.
Oude homogene PVC in lagen zonder onderlaag
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JOINT i-TECH EXTRA FIN 2.0

GEKLEURDE VOEGMORTEL - 1 TOT 10 MM.
Voegmortel geschikt voor alle keramische bekledingen of gelijkaardig op vloeren en wanden binnen en buiten. Bijzonder geschikt voor zeer fijne voegen en gerectificeerde tegels.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Voor het voegen van alle keramische bekledingen.



Vloeren met vloerverwarming.





VLOER EN MUUR - BINNEN EN BUITEN


Voor woningen, openbare of administratieve gebouwen, publiek of privé, etc...


OPENBARE, PRIVE ZWEMBADEN, HAMMAM, SPA’S


Zie adviesfiche “Betegelen van zwembaden”.

COMPLEMENTAIRE BEKLEDING
Alle keramische tegels en bekledingen aangepast aan de eisen van het lokaal:
Geperst of getrokken gres.
Terracotta: strips, stenen, tegels.
Faience.
Glaspasta en mozaiek.
Natuursteen.
Voor andere bekledingen: neem met ons contact op.

VERBRUIK

Specifiek voor gerectificeerde
tegels.

Zie technische fiche

Gemakkelijk schoon te maken
zonder uit te hollen.

VERPAKKING

Vermindert de vorming van
uitbloeiingen.



Ultra-gladde afwerking.



Waterafstotend.

Zak 5 kg,
120 zakken per pallet.















OMNICOL - WD FLEX R

SNELVERHARDENDE EN WATERWERENDE VOEGMORTEL - VOEGEN VAN 2 TOT 10 MM
Voegmortel, waterwerend, voor voegen van 2 tot 10 mm
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het invoegen van alle mogelijke keramische vloer- en
wandtegels, (glas)mozaïek, grestegels, marmer*, graniet,
natuursteen* en (natuursteen)composiettegels. Door de fijne
korrelopbouw een zeer hoge sterkte, gesloten structuur, een
verhoogde chemische resistentie en weerstand tegen slijtage.
Speciaal aanbevolen bij intensief gebruik van o.a. toiletten,
extreem natte ruimten, (groot)keukens alsook geschikt voor
ruimtes in de gezondheidszorg, diverse industriële toepassingen,
alsook op gevels, balkons en terrassen.
O.a. voor hotels, vliegvelden, winkelcentra, restaurants, bars,
ziekenhuizen, woningbouw en zwembaden.

VERBRUIK



Voorkomt verkleuringen.



Zeer slijtvast en hogedruk bestendig tot 150 bar.



Wand en vloer.

Berekening verbruik: Scan op
de verpakking de QR code.
Of raadpleeg www.omnicol.eu
voor de verbruikscalculator.
Of neem contact op met uw
EUCOCHEM BV vertegenwoordiger.



Binnen en buiten toepasbaar.

VERPAKKING



Classificatie conform EN-13888: CG2W A.





Verhoogde chemische resistentie, urinebestendig.
O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN
18195-5.

25 kg zakken

CERMIJOINT SOUPLE

FLEXIBELE VOEGMORTEL -BREDE VOEGEN - 3 TOT 10 MM.
Voegmortel met lage modulus geschikt voor vervormbare ondergronden: terracotta steenstrips, houten vloeren, vloeren met vloerverwarming en gevels.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Voegmortel met lage modulus voor gevels, vloeren met vloerverwarming, houten vloeren.



Alle mogelijke bekledingen





VLOEREN EN MUUR, BINNEN EN BUITEN
MOGELIJKE BEKLEDINGEN


Grès getrokken, terracotta, baksteen, allerhande natuursteen waaronder marmerachtige
natuursteen, tegels samengesteld op basis van organische bindmiddelen.



VERBRUIK

Absorbeert mechanische
spanningen.

Zie technische fiche

Maakt het mogelijk om
breukvoegen op de gevel weg
te werken.

VERPAKKING

Bestand tegen agressieve
weersomstandigheden, vocht,
vorst en sterke blootstelling
aan zonlicht.

Zak van 25 kg,
48 zakken per palet

CERMIJOINT COLOR
1 TOT 6 MM: GEKLEURDE VOEGEN

TOEPASSINGSGEBIED

Vloeren en muren in keukens





Vloeren en muren in particulieren en openbare douches



Glad en afgewerkt resultaat.



Vloeren met vloerverwarming, in dit geval met toevoeging van CERMILATEX



Waterdicht.

VERPAKKING



Geen uitbloeiingen.

Zak van 5 kg



Kleurvast.



Particuliere en openbare zwembaden: voor felle en donkere kleuren (brons, zwart en
koffie), is de toevoeging van CERMILATEX verplicht, voor de andere kleuren, is het aangeraden CERMILATEX te gebruiken.

Voor het voegen van tegels.

VERBRUIK
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VOORDELEN & KENMERKEN

Ongeveer 300 g/m².

We verwijzen hier naar de advies fiche FC14 ‘tegels leggen in een zwembad’

TEGELEN

VOEGMORTELS
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CERMIJOINT TX
VOOR VOEGEN VAN 3 TOT 15 MM

TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Geschikt voor vloeren en terrassen in huizen, winkels, scholen, voorgevels enz…
In particuliere en openbare vochtige ruimtes, zwembaden (zie uitvoeringsgids: ’Tegels
leggen in zwembaden FC14’).
Vloeren met vloerverwarming: toevoegen van CERMILATEX.

VERBRUIK



Invoegen van tegels.



Egaal aspect.



Waterwerend.

VERPAKKING

Manueel of met een voegmachine.

Zak van 25 kg





Zie technische fiche

Instrooimethode bij afwerking
mogelijk.

CERMIJOINT HRC

VOEGMORTEL MET HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID - 2 TOT 10 MM.
Voegmortel met hoge chemische bestendigheid. Aanbevolen voor zwembaden, labos, grootkeukens, ziekenhuizen, ...
TOEPASSINGSGEBIED


Voor het voegen van alle keramische bekledingen.

VOORDELEN & KENMERKEN


BINNEN EN BUITENMUREN


Private en publieke zwembaden, thermale en therapeutische baden, hammam, spa,
badkamers, douches.



Labos, ziekenhuizen.



Grootkeukens en zeer vochtige ruimtes die regelmatig worden schoongemaakt.

ZWEMBADEN








Bestand tegen chemische
agentia: solventen, basen en
lichte zuren
Waterafstotend
Bestand tegen chemische
aantasting door solventen,
basen en lichte zuren.

VERBRUIK

Zie technische fiche
VERPAKKING

Plastic emmer 20 kg met
poeder en maatbeker, 36
emmers per pallet.

Ideaal voor zwembaden.

Zwembad betegeling

MOGELIJKE BEKLEDINGEN


Alle keramische tegels en bekledingen aangepast de eisen van het lokaal:



Geperst of getrokken gres



Al dan niet geëmailleerde keramische gres



Glasmozaiek



Faience



Natuursteen



Voor andere bekledingen: neem met ons contact op.
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EPOGLASS 2.0

TWEE-COMPONENTEN EPOXYMORTEL - LIJM EN VOEG
Nieuwe generatie acrylaatkit op siliconenbasis, watergebaseerd. Bestemd voor afdichtings- en verlijmingsvoegen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BESTEMMING









Lijm die bijzonder geschikt is voor kleine tegelformaten en voegen (2 tot 10 mm) voor alle
keramische bekledingen, glasmozaïk, braire email, mozaïek, en alle andere formaten van
tegels.
Gesloten en niet poreus oppervlak dat een doorlopend glad en waterwerend scherm
vormt
Aangeraden voor zwaar verkeer, hoge drukreiniging, publieke zwembaden en laboratoria

MUREN EN VLOEREN BINNEN EN BUITEN


Lijmen van keramische bekleding, zandsteen, natuursteen, enz..



Op alle klassieke ondergronden zoals beton, cementen dek-vloer, pleisterlaag, gips…











Op de oppervlakken waar andere lijmen ontoereikend blijken: metalen ondergrond (roestvrij), ondergrond op basis van syn-thetische producten (polyester), …





VERBRUIK

Hoge weerstand aan zuren
en basen.

Voor het lijmen: ongeveer
4,5 kg/m².

Bij het lijmen, hoge
mechanische prestaties en
hechtingsvermogen.

Afwerking: ongeveer 0,5
kg/m².

Gesloten en niet poreus
oppervlak.

VERPAKKING

Plastieken emmer van 5 kg
Die de 2 componenten
bevat
(A: 4,742 kg - B: 0,258 kg)
80 emmers per palet

Bijzonder aangeraden voor douchebakken die klaar zijn om betegeld te worden op basis
van polystyreen bekleed met een pleisterlaag.
Chemische producten (zuren) in de industriesector, collectieve keukens en erg vochtige
lokalen die vaak gereinigd worden.
BIJ HET LIJMEN: Hoge mechanische prestaties en hechtings-vermogen. Als een continu
scherm gevormd wordt, vermijdt dit de penetratie van agressieve en afbrekende stoffen
in de ondergrond.
BIJ HET VOEGEN: wordt gebruikt op oppervlakken die re-sistent moeten zijn: chemische
aanvallen van zuren en basen (alkaliën). Mechanische effecten door samendrukking,
spoelo-peraties, stoomreinigen, hode druk waterstralen, impakt, schok-ken, enz…

ZWEMBADEN


Zie adviesfiche ‘Betegelen van zwembaden FC 14’

ANDERE TOEPASSING


Agressief water in thermale en therapeutische baden, brouwe-rijen, wijnkelders, in
verschillende industriesectoren zoals die van drank (fruitsap, frisdranken, mineraal water
enz..), leder, papier, farmaceutische en textielindustrieën, zuiveringsstations met neutraliseringsinstallaties inbegrepen.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN


Alle types tegels en keramische bekledingen:



Geperst en getrokken grès



Keramiek en porselein



Glasmozaiek



Faience





Natuursteen zal aangepast worden aan de vereisten van de ruimte en eerst een test
ondergaan.
Voor andere bekledingen, gelieve ons te contacteren.

GEBRUIKSLIMIETEN
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Gelieve ons te raadplegen voor elk specifiek geval.



Niet gebruiken in zwembaden met elektrolytische behandeling.

TEGELEN

EPOXY
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EPOSTYL

TWEE-COMPONENTEN EPOXYMORTEL - LIJM EN VOEG (2-10 MM)
Voegmortel met lage modulus geschikt voor vervormbare ondergronden: terracotta steenstrips, houten vloeren, vloeren met vloerverwarming en gevels.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

BINNEN- EN BUITENVLOEREN





Bassins en vloeren rond zwembaden, balneo’s, spa’s, hammam, keukens,
instapdouches.



Chemische industrie en de voedingsindustrie, laboratoria, hospitaal.



Sanitaire lokalen, zuiveringsstations.



Ateliers, garages, stallen.



Oppervlakken die regelmatig een hoge drukreiniging ondergaan.





TOEGELATEN ONDERGROND






Ondergronden zoals beton, pleisterlaag, cementen deklaag, gips…
Speciale ondergronden: roestvrij metalen ondergrond, polyester, douchebakken die klaar zijn om betegeld te worden, gelakte staalplaat,...



Decoratief hoogstaand, glad
en fijn aspect en geschikt voor
kleine formaten van tegels.

Voor het lijmen: ongeveer 4,5 kg/m²
voor een formaat van 30x30 (U9)

Uitzonderlijke weerstand aan
vocht en aan chemische en
mechani-sche invloeden.

Voor het zetten: ongeveer 0;5 kg/m²
voor een formaat van 30x30x1
cm en met een voeg van 5 mm.

Aanbevolen in zwembaden,
spa’s, hammam, instapdouches, enz…

VERPAKKING

Gemakkelijk te mengen,
toe te passen en schoon te
maken.

Vloeren met vloerverwarming.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN






VERBRUIK

Set van 3 of 6 kg
Set van 3 kg:
Basis component
A: emmer van 2,75 kg
Kleur component B: 1 zakje van 250 g
Set van 6 kg:
Basis component
A: emmer van 5,5 kg
Kleur component B: 2 zakjes van 250 g

Bijzonder geschikt voor kleine formaten: glasmozaïek, briare email, mozaïek.
Alle formaten van keramische of gelijkaardige tegels, grès, gereconstueerde
steen.
Roestvrije metalen elementen.

TOEPASSING gemakkelijk en tijdwinst op de werf.








Bij het lijmen: Hoge mechanische prestaties en hechting.
Als een continu scherm gevormd wordt, vermijdt dat de penetratie van
agressieve en afbrekende stoffen in de ondergrond.
Bij het voegen: wordt gebruikt voor oppervlakken die resistent moeten zijn
aan chemische aanvallen van zuren en basen.
Mechanische invloeden door samendrukking, spoeloperaties, stoomreiniging
of hodedruk waterstralen, impakt en schokken, enz…

ZWEMBADEN


Zie uitvoeringsgids ‘Betegelen van zwembaden FC 14’

GEBRUIKSLIMIET


Gebruik CERMIJOINT HRC BRONZE in zwembaden met elektrolytische
behandeling. Gelieve ons te raadplegen voor elk specifiek geval.
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BETEGELBARE BOUWPLAAT

CONSTRUCTIEPANELEN - BETEGELBAAR
Betegelbare constructiepanelen voor het maken van wanden en vloeren - betegelbaar.						
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Kant-en-klare plaat van polystyreenschuim
extruded (XPS) is een lichtgewicht en
veelzijdig steunelement.
Aan beide zijden is het versterkt met een
versterkend gaas gecoat met mortel voor
gebruik binnenshuis.

VERBRUIK



Snelle applicatie

Afhankelijk van de toepassing



Eenvoudig en variabel gebruik.

VERPAKKING



Stabiel en waterafstotend.



Thermische isolatie.



Geen primer nodig voor het betegelen.

4 x 1250 x 600 mm - (0,75m² / plaat)
6 x 1250 x 600 mm - (0,75m² / plaat)
10 x 2600 x 600 mm - (1,56m² / plaat)
20 x 2600 x 600 mm - (1,56m² / plaat)
30 x 2600 x 600 mm - (1,56m² / plaat)
40 x 2600 x 600 mm - (1,56m² / plaat)
50 x 2600 x 600 mm - (1,56m² / plaat)

Het paneel kan worden gebruikt op bijna alle
stabiele ondergronden.

PRO FIX - PLS CLIP SYSTEM

LEVELING SYSTEEM VOOR TEGELS			
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Leveling systeem te gebruiken bij het
plaatsen van tegels.



VERBRUIK

Verschillende dikte en hoogte

Afhankelijk van de tegel formaten
VERPAKKING

PRO FIX - CLIPS PLS - H 3-12 mm - B 1,5 mm
PRO FIX - CLIPS PLS - H 12-20 mm - B 1,5 mm
PRO FIX - CLIPS PLS - H 3-12 mm - B 3 mm
PRO FIX - WEDGES PLS
PRO FIX - PLIER PLS - TANG

CERMICLEAN

KRACHTIGE OPPERVLAKTE ONTVETTER - ONDERHOUDSPRODUCT
Transparante vloeistof aan te brengen op het te behandelen oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Voor het ontvetten van tegeloppervlakken:




VERBRUIK



Klaar voor gebruik

Muren en vloeren, binnen en buiten.



Krachtige oppervlakte ontvetter.

Keramische bekleding, natuursteen, email.



Gemakkelijk en snel aan te brengen

Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk
van de graad van vervuiling
VERPAKKING

Fles van 1 litre. 6 flessen per doos.
96 kartons per pallet / 576 flessen per
pallet.

CERMINET

REINIGINGSMIDDEL VOOR CEMENTSLUIER - ONDERHOUDSPRODUCT
Transparante vloeistof verdund of puur aan te brengen, afhankelijk de toepassing van het te behandelen oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Verwijdert uitgeharde minerale sluier en
uitbloeiingen: cement, carbonatatie.

VERBRUIK



Krachtig reinigingsconcentraat.



Gemakkelijk en snel aan te brengen.



Vloer en muur, binnen en buiten.



Reinigt oppervlakken met cementvlekken.



Keramische bekleding, natuursteen, email.



Verwijdert uitgeharde cementsluier.

Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk
van de ernst van de te verwijderen
sluier.
VERPAKKING

Fles van 1 litre. 6 flessen per doos.
96 kartons per pallet / 576 flessen per
pallet.
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EPONET

REINIGINGSMIDDEL VOOR EPOXYSLUIER - ONDERHOUDSPRODUCT
Transparante vloeistof verdund of puur aan te brengen, afhankelijk van de toepassing van het te behandelen oppervlak.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Voor de verwijdering van verse of uitgeharde
epoxysluier (voor de uiteindelijke polymerisatie), op keramische ondergronden of
gelijkwaardig.



Vloer en muur, binnen en buiten.



Keramische bekleding, natuursteen, email.



VERBRUIK

Krachtig reinigingsconcentraat.



Gemakkelijk en snel aan te brengen.



Verwijdert verse of uitgeharde epoxysluier.

Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk
van de ernst van de te verwijderen
sluier.
VERPAKKING

Fles van 1 litre. 6 flessen per doos.
96 kartons per pallet / 576 flessen per
pallet.

GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES
GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES VOOR TEGELWERKEN



KITAJOINT 500

1

stuk



SPATULE V2 CERMIFACE

1

stuk



PEIGNE 130x205 U6/U9

1

stuk



PEIGNE 130x205 E10/10

1

stuk



TALOCHE CRANTEE INOX U6

1

stuk



TALOCHE CRANTEE U9

1

stuk



TALOCHE A JOINT

1

stuk



TALOCHE A JOINT HYDRO

1

stuk



TALOCHE A JOINT EPOXY

1

stuk
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DAK
PRIMER
LIJM
ISOLATIE
DAKBANEN
DAKREPARATIE & BESCHERMING

IKO BITUMEN PRIMER
BITUMINEUZE HECHTPRIMER

TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare
IKOpro onderhoudsproducten.



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

Bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen
dakproducten aangebracht worden. Droogtijd
bij 20°C ongeveer 2-3 uur afhankelijk van de
ondergrond en de weersomstandigheden.

VERBRUIK

Metaal: 10-15 m²/Liter 70 – 100 ml/m²
Beton: 3-4 m²/Liter 250 – 300 ml/m²
Bitumen: ca 5 m²/Liter ca 200 ml/m²
Vezelcement: 10-12 m²/Liter 85 – 100 ml/m²
VERPAKKING

Bus van 5 L en 25 L

IKO QUICK PRIMER
SNELDROGENDE BITUMEN HECHTPRIMER
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande
bitumen dakbedekkingen.
Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare
IKOpro onderhoudsproducten en bitumen lijmen.





Sneldrogende bitumen primer voor het
activeren en voorbereiden van ondergronden
waarop bitumen dakproducten aangebracht
worden.
Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk
van de ondergrond en de weersomstandigheden.

VERBRUIK

Metaal: 10-15 m²/Liter 70 – 100 ml/m²
Beton: 3-4 m²/Liter 250 – 300 ml/m²
Bitumen: ca 5 m²/Liter ca 200 ml/m²
Vezelcement: 10-12 m²/Liter 85 – 100 ml/m²
VERPAKKING

Bus van 5 L en 25 L
Spray van 500 mL

IKO ECO PRIMER

OPLOSMIDDELVRIJE BITUMINEUZE HECHTPRIMER
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Toepasbaar op poreuse ondergronden, zoals beton,
baksteen en bestaande bitumen dakbedekkingen.





IKO ECO PRIMER wordt best aangebracht bij een
omgevingstemperatuur tussen +10°C en +35°C.


Hoogwaardige bitumen primeremulsie voor het
Activeren en voorbereiden van poreuse
ondergronden waarop bitumen dakproducten
aangebracht worden.
Droogtijd ongeveer 2 uur bij 20°C, afhangkelijk
van de ondergrond, en de weersomstandigheden.

VERBRUIK

Beton: 3-4 m²/Liter 250 – 300 ml/m²
Bitumen: ca 5 m²/Liter ca 200 ml/m²
Vezelcement: 10-12 m²/Liter 85 – 100 ml/m²
VERPAKKING

Bus van 5 L en 25 L

IKO SA BITUMEN PRIMER

BITUMINEUZE HECHTPRIMER VOOR ZELFKLEVENDE MEMBRANEN
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande
bitumen dakbedekkingen.



Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare
IKOpro onderhoudsproducten en bitumen lijmen.


Sneldrogende bitumen primer gemodificeerd
met elastomeren voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen
dakproducten aangebracht worden, in het
bijzonder zelfklevende membranen.
Droogtijd ongeveer 1 uur, afhankelijk van de
ondergrond en de weersomstandigheden.

VERBRUIK

Metaal: 10-15 m²/Liter 70 – 100 ml/m²
Beton: 3-4 m²/Liter 250 – 300 ml/m²
Bitumen: ca 5 m²/Liter ca 200 ml/m²
Vezelcement: 10-12 m²/Liter 85 – 100 ml/m²
VERPAKKING

Bus van 5 L en 25 L

IKO ACRYL PRIMER

WATERIGE HECHTLAAG, DIE NA HET DROGEN EEN KLEURLOZE FILM VORMT.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Aanbevolen als hechtprimer bij alle IKOpro acrylaatcoatings of -verven, zoals IKOpro Leienverf en
IKOpro Muurverf.
Het gebruik van IKOpro Acryl Primer is verplicht bij
poederige of poreuze ondergronden, of wanneer er
risico is van opstijgend vocht.

DAK

PRIMER







VERBRUIK

Waterafstotend.

Ca. 5 m²/L 0,2 L/m², in een laag.

Maakt het materiaal minder pore us. Verstevigt
de aanhechting van een decoratieve acrylcoating of -verf.

VERPAKKING

Uitstekende indringing.

Bus van 5 L en 25 L
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IKO HOOGWAARDIGE DAKLIJM

VEZELVERSTERKTE BITUMEN KOUDLIJM MET VERHOOGDE HECHTING
TOEPASSINGSGEBIED


Voor het kleven van dakbanen met een aangepaste
onderzijde afwerking (talk, zand, kwartsmineraal of
macrogeperforeerde wegbrandfolie) aan bestaande
bitumen dakbedekking, beton, isolatie en metaal.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven van bitumen dakbanen, extra verstevigd
met elastische kunststofvezels.
Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond.

Afhankelijk van de ondergrond en omgevingstemperatuur: 0,67-1 m²/kg 1-1,5 kg/m²
Niet als egalisatiemiddel gebruiken.
Gelieve het opgegeven verbruik te respecteren.
Vermijd stagnerend water op de dakbedekking.
VERPAKKING

Bus van 5 kg en 25 kg

IKO PU LIJM

PU LIJM VOOR HET VERKLEVEN VAN ISOLATIE
TOEPASSINGSGEBIED




Op diverse ondergronden zoals geprofileerde
staal-platen, bestaande bitumen dakbedekking,
beton of hout.
Verkleven van isolatieplaten.

VOORDELEN & KENMERKEN




VERBRUIK

Elastisch blijvende vochtuithardende ééncomponent polyurethaan lijm met een licht schuimend vermogen en een grote hechtkracht.

Zie technische fiche

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

Bus van 6,5 kg

AQUAPLAN FLEXIFOIL

EEN HOOGWAARDIGE EN OPLOSMIDDELVRIJE HECHTLIJM VOOR DE VERKLEVING VAN FLEXIFOIL EPDM FOLIE EN HET WATERDICHT AFDICHTEN VAN NADEN,
ACCESSOIRES EN PROFIELEN.
TOEPASSINGSGEBIED


Te gebruiken voor de verkleving van FlexiFoil EPDM
folie op FlexiFoil EPDM folie, hout, beton, steen,
lood, bitumen dakbanen of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten.
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VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Dankzĳ zĳn unieke technologie is deze lĳm
zeer elastisch, heeft een hoge kleefkracht en
is waterdicht. Deze lĳm kan zowel horizontaal
als verticaal toegepast worden.



Hoge kleefkracht



Superelastisch en waterdicht



Oplosmiddel en geurloos

Een koker van 290 ml is goed voor:
Ca. 1,5 lopende meter goot
Ca. 7 lopende meter dak- en muurproﬁelen
Het verkleven van 2 hulpstukken
VERPAKKING

Koker van 290 ml

LIJM

DAK
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IKO ENERTHERM ALU

IKO ENERTHERM ALU IS EEN 100 % CFK’S, HCFK’S OF HFK’S -VRIJE ISOLATIEPLAAT
TOEPASSINGSGEBIED












VOORDELEN & KENMERKEN

Rooftop: plat dak isolatie voor hout, beton en staaldak
Sarking: hellend dak isolatie (type NF met neutrale folie)
Floor: vloer isolatie (vloerverwarming en betonvloeren)
Wall: spouwmuur isolatie
Wrap: buitenmuur isolatie (gesloten voegen)
Comfort: zolder isolatie



vrije isolatieplaat met een kern uit hard
polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide
zijden met een meerlaags gasdicht aluminium
complex.

VERBRUIK

Volgens project

VERPAKKING

Zie technische fiche

BAUDERPIR FA-TE

POLYISOCYANURAAT HARDSCHUIM PLATEN CONFORM DIN 13165
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN



Isolatie voor platte- en licht hellende daken



Vloerisolatie



Zuiver aluminium voorzien van een rasteropdruk

VERBRUIK

Volgens project

VERPAKKING

Zie technische fiche

SOPRA XPS CR

SOPRA XPS CR IS EEN THERMISCHE ISOLATIEPLAAT BESTAANDE UIT GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN (XPS) - RECHTE BOORD
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

SOPRA XPS CR wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van vloeren, funderingen, binnenmuren,
buitengevels, hellende en omkeer daken. Bij omkeer
daken dient steeds ballast gebruikt te worden.



Hardschuim geproduceerd volgens de
klimaatvriendelijke CO2 technologie.

VERBRUIK

Volgens project

VERPAKKING

Zie technische fiche

SOPRA XPS CW

SOPRA XPS CW IS EEN THERMISCHE ISOLATIEPLAAT BESTAANDE UIT GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN (XPS) HARDSCHUIM - TAND & GROEF
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

SOPRA XPS CW wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van hellende daken en gevels.



Hardschuim geproduceerd volgens de
klimaatvriendelijke CO2 technologie.

VERBRUIK

Volgens project

VERPAKKING

Zie technische fiche

SOPRA XPS SL

SOPRA XPS CW IS EEN THERMISCHE ISOLATIEPLAAT BESTAANDE UIT GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN (XPS) HARDSCHUIM - SPONNING
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

SOPRA XPS SL wordt in hoofdzaak gebruikt als thermische isolatie van vloeren, ondergrondse muren, hellende
en omkeer daken. Bij omkeer daken dient steeds ballast
gebruikt te worden.



Hardschuim geproduceerd volgens de
klimaatvriendelijke CO2 technologie.

VERBRUIK

Volgens project

VERPAKKING

Zie technische fiche

ISOCONFORT 35 - ISOCONFORT 32
THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE VAN HELLENDE DAKEN
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

ISOVER isoconfort is speciaal ontworpen voor de isolatie
tussen kepers of regelwerk. Dankzij de grote elasticiteit
en het schitterend mechanisch gedrag, kan ISOVER
isoconfort geplaatst worden door het eenvoudig vast te
klemmen tussen de balken.
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DAK

ISOLATIE

Vochtgedrag
Niet capillair
Niet hygroscopisch
Weerstandsfactor bij waterdampdiffusie : µ=1
Rotvrij
Vormvast, geen verzakkingen
Onaantastbaar door knaagdieren en micro-organismen

VERBRUIK

Volgens project

VERPAKKING

Zie technische fiche
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ALUTRIX 600

ALUTRIX®600 IS EEN DAMPSCHERM BESTAANDE UIT: EEN TOPLAAG IN ALUMINIUMFOLIE, EEN WAPENING IN GLASVEZELDRADEN, EEN ONDERLAAG IN
ZELFKLEVEND SBS/SIS HOOG-POLYMEER.
TOEPASSINGSGEBIED




ALUTRIX®600 behoort tot de E4-klasse en kan gebruikt
worden voor binnenklimaatklasse IV. Het is dankzij zijn
wapening
beloopbaar, ook op geprofileerde staalplaten. Het wordt
ook gebruikt als voorlopige dichting.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



een toplaag in aluminiumfolie;



een wapening in glasvezeldraden;



Volgens project

een onderlaag in zelfklevend SBS/SIS
hoog-polymeer.
VERPAKKING

Dikte: 0,6 mm ± 10 %
Lengte: 40 m per rol
Breedte: 1,08 m

RESITRIX PRIMER FG 35

FG 35 IS EEN PRIMER OP BASIS VAN SYNTHETISCH RUBBER EN HARS MET ORGANISCH HALOGEENVRIJ OPLOSMIDDEL.
TOEPASSINGSGEBIED


Hechtprimer

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



heeft een lage viscositeit



bestaat uit synthetische rubber en hars



met toevoeging van een organisch, halogeenvrij oplosmiddel

met rol, kwast :
± 200 g/m² bij volle verkleving
met spraytank, drukvat
± 120 g/m² bij volle verkleving
VERPAKKING

Spuitbus 750 ml,
Bussen van 4,5 kg of 12,5 kg,
Spraytank van 14.4 kg

RESITRIX SK W FULL BOND

RESITRIX SK W FULL BOND IS EEN AFDICHTINGMEMBRAAN IN EPDM-RUBBER MET LASBARE OVERLAPPEN.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Speciaal ontwikkeld voor gekleefde uitvoeringen met de
hechtprimer FG 35:

Het membraan bestaat uit:

200 g/m² vol gekleefd



extensieve en intensieve groendaken



goten



opstanden en verticale toepassingen





kleven op metalen, houten of andere compatibele
ondergronden





een toplaag in EPDM-rubber met intern
wapeningnet in glasvezeldraden en aan beide
zijden voorzien van een speciale hechtlaag in
TPE met SBS
een onderlaag in zelfklevende SBS gemodificeerde bitumen

Elk Resitrix SK W full bond-dak is perfect geschikt voor
de recuperatie van regenwater. Bij gebruik voor toilet of
wasmachine, moet het regenwater gefilterd worden, met
de Aquafon regenwaterfilter.

VERPAKKING

2,5 mm +/- 10 %
10 m per rol
standaard 1 m, ook verkrijgbaar: 500 mm
2,75 kg/m²

RESITRIX SK W PARTIAL BOND

RESITRIX SK PARTIAL BOND IS EEN AFDICHTINGMEMBRAAN IN EPDM-RUBBER MET LASBARE OVERLAPPEN.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

Speciaal ontwikkeld voor gekleefde uitvoeringen met de
hechtprimer FG 35:

Het membraan bestaat uit:

Volgens project



éénlaags gekleefde toepassing op PUR of PIR-isolatie



renovaties op oude bitumineuze afdichtingen



Elk Resitrix SK partial bond-dak is perfect geschikt voor
de recuperatie van regenwater. Bij gebruik voor toilet of
wasmachine, moet het regenwater gefilterd worden, met
de Aquafon regenwaterfilter.
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een toplaag in EPDM-rubber met intern
wapeningnet in glasvezeldraden en aan beide
zijden voorzien van een speciale hechtlaag in
TPE met SBS
een onderlaag in partieel zelfklevende SBS
gemodificeerde bitumen

DAKBANEN

VERPAKKING

2,5 mm +/- 10 %
10 m per rol
standaard 1 m, ook verkrijgbaar: 500 mm
2,75 kg/m²

DAK
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IKO BASE V3 T/F 10 M

ONDERLAAG SAMENGESTELD UIT POLYMEER BITUMEN EN EEN GLASVLIESINLAGE. DE BOVENZIJDE VAN DEZE ONDERLAAG IS AFGEWERKT MET ZAND EN DE
ONDERZIJDE IS VOORZIEN VAN EEN WEGBRANDFOLIE.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN


Plaatsing volledig gelast met de brander of
losliggend met ballast.

VERBRUIK

Volgens project
VERPAKKING

Nominale dikte (mm): 3,0
Tolerantie op dikte (mm): +/- 0,2
Lengte (m): 10
Breedte (m): 1
Breedte overlap (cm): 8,0
Rolgewicht (kg): +/- 39
Aantal rollen / pallet 25
Type pallet 1 x 1,2 m waarborgpallet

IKO BASE STICK T/SA 15 M X 1.08 M

ONDERLAAG SAMENGESTELD UIT POLYMEER BITUMEN EN EEN POLYESTER-GLAS COMBINATIE INLAGE. DEZE ONDERLAAG IS AFGEWERKT MET ZAND BOVENZIJDE
EN EEN ZELFKLEVENDE ONDERZIJDE.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN


Plaatsing volledig zelfklevend met IKO pro SA
primer (behalve op IKO enertherm ALU of MG
in de opstanden en op gelakte steeldeck werk zonder primer).

VERBRUIK

Volgens project
VERPAKKING

Nominale dikte (mm): 2,5
Tolerantie op dikte (mm): +/- 0,2
Lengte (m): 15
Breedte (m): 1,08
Breedte overlap (cm): 8,0
Rolgewicht (kg): +/- 44,5
Aantal rollen / pallet: 15
Type pallet: Europallet

IKO BASE QUADRA F/SA 10 M

ONDERLAAG SAMENGESTELD UIT POLYMEER BITUMEN EN EEN POLYESTER-GLAS COMBINATIE INLAGE. DE BOVENZIJDE VAN DEZE ONDERLAAG IS AFGEWERKT
MET EEN WEGBRANDFOLIE EN DE DAMPDRUKVERDELENDE ONDERZIJDE IS ZELFKLEVEND.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN


Plaatsing partieel zelfklevend (bij voorbeeld
op IKO enertherm ALU of MG) en thermisch
activeerbaar bij het lassen van de toplaag met
de vlam.

VERBRUIK

Volgens project
VERPAKKING

Nominale dikte (mm): +/- 2,5
Tolerantie op dikte (mm): Lengte (m): 10
Breedte (m): 1
Breedte overlap (cm): 9,0
Rolgewicht (kg): +/- 32.5
Aantal rollen / pallet: 25
Type pallet: 1 X 1,2 m single use

IKO POWERGUM 4 AD/F 7.5 M

WATERDICHTINGSMEMBRAAN SAMENGESTELD UIT PLASTOMEER (APP) BITUMEN MET BRANDVERTRAGENDE EIGENSCHAPPEN EN EEN POLYESTER-GLAS
COMBINATIE INLAGE. DE BOVENZIJDE IS AFGEWERKT MET DONKER GRIJZE LEISLAG EN DE ONDERZIJDE IS VOORZIEN VAN EEN WEGBRANDFOLIE. DEZE TOPLAAG
IS TOEPASBAAR IN EEN ÉÉN- OF MEERLAAGS SYSTEEM.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN


Plaatsing volledig gelast met de brander of
losliggend met ballast.

VERBRUIK

Volgens project
VERPAKKING

Nominale dikte (mm): 4,0
Tolerantie op dikte (mm): +/- 0,2
Lengte (m): 7,5
Breedte (m): 1
Breedte overlap (cm): 8,0
Rolgewicht (kg): +/- 43
Aantal rollen / pallet: 25
Type pallet: 1 x 1,2 m waarborgpallet
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DAK

DAKBANEN
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IKO POWERFLEX 4 AD/F 7.5 M

WATERDICHTINGSMEMBRAAN SAMENGESTELD UIT ELASTOMEER (SBS) BITUMEN MET BRANDVERTRAGENDE EIGENSCHAPPEN EN EEN POLYESTER-GLAS
COMBINATIE INLAGE. DE BOVENZIJDE IS AFGEWERKT MET DONKER GRIJZE LEISLAG EN DE ONDERZIJDE IS VOORZIEN VAN EEN WEGBRANDFOLIE. DEZE TOPLAAG
IS TOEPASBAAR IN EEN ÉÉN- OF MEERLAAGS SYSTEEM.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Plaatsing volledig gelast met de brander of
losliggend met ballast

Volgens project
VERPAKKING

Nominale dikte (mm): 4,0
Tolerantie op dikte (mm): +/- 0,2
Lengte (m): 7,5
Breedte (m): 1
Breedte overlap (cm): 8,0
Rolgewicht (kg): +/- 44
Aantal rollen / pallet: 25
Type pallet: 1 X 1,2 m single use
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DAKBANEN

DAK
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IKO STICKALL

PROFESSIONELE POLYMEERBITUMENKIT IN ALUMINIUM KOKER
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Voor gebruik in horizontale en verticale voegen, opvullen
van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, inwerken van
dakdoorvoeren, enzovoort.
Dichten van scheuren in bitumineuze daken, goten en
allerlei vochtschermen.
Bijwerken van naden tussen onderlinge bitumen dakbanen.
Afdichting bij noodreparaties, zelfs onder vochtige
omstandigheden.
Waterdicht maken van sanitaire afvoeren en ondergrondse rioleringen.











Flexibele afdichtingkit, op basis van polymeerbitumen.
Sterke en blijvende hechting op vrijwel alle
bouwmaterialen voorkomend bij daksystemen.
Hoge levensduur in praktisch alle klimaatsinvloeden en weerstand tegen afzakking bij
hoge temperaturen.
Blijvende soepelheid en bescherming.

VERBRUIK

Afhankelijk van de diepte en ernst van de
te herstellen schade.
Circa 3 lopende voor een voeg van 1 x
1 cm
VERPAKKING

310 ml metalen koker

Lange houdbaarheid o.w.v. de metalen
verpakking

IKO DAKPASTA

BITUMINEUZE ELASTISCHE AFDICHTINGSKIT
TOEPASSINGSGEBIED








VOORDELEN & KENMERKEN

Dichten van scheuren en blazen in bitumineuze daken,
goten, ...
Afdichting bij noodreparaties, zelfs ender vochtige
omstandigheden.
Voor gebruik in horizontale voegen, opvullen van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, hemelwaterafvoeren, ...
Bijwerken van naden tussen onderlinge bitumen dakbanen.









Elastische afdichtingkit, op basis van hoogwaardig bitumen.
Hoge permanente kleefkracht op bouwmaterialen zeals bitumen ondergronden, hout,
isolatieplaten, metalen, steen, kunststoffen
en beton.
Hoge U.V.-bestendigheid en weerstand tegen
afzakking bij hoge temperaturen.

VERBRUIK

Afhankelijk van de diepte en ernst van de
te herstellen schade.
VERPAKKING

Bus van 5 kg
310 ml koker

Blijvende soepelheid.

IKO DAKONDERHOUD
SOEPELE RENOVATIECOATING

TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

Bescherming en onderhoud van
bitumen daken en goten. IKOpro Dakonderhoud dringt
diep in de porien, vult kleine oneffenheden en neemt
perfect de vorm van de ondergrond aan.
IKOpro Dakonderhoud herstelt, voedt en onderhoudt de
bestaande dakdichting zodat de levensduur ervan wordt
verlengd.
Duurzame bescherming tegen corrosie (roest) van
metalen constructies, metalen golfplaten, gegalvaniseerde staalplaten, in te graven metalen voorwerpen,
auto-onderstellen.
IKOpro Dakonderhoud niet gebruiken voor daken onderhevig aan voetverkeer.









Halfvloeibare, soepele bitumineuze renovatiecoating, verstevigd met kunststofvezels, om de
levensduur van een bestaande dakbedekking
te verlengen.
Hoge weerstand tegen veroudering, UV-stralen
en atmosferische invloeden (zure regen,
zwaveldioxide, organische zuren tengevolge
van het rottingsproces van bladeren, ... )

VERBRUIK

Ongeveer 0,4 L/m² per laag.

VERPAKKING

Bus van 5 L en 25 L

Anticorrosief en zuurbestendig
IKOpro Dakonderhoud is verenigbaar met alle
typen van bitumineuze afdichtingsmembranen.

IKO TANETECH BITUMEN PRIMER

IKO TANETECH BITUMEN PRIMER IS EEN ÉÉN-COMPONENT PRIMER MET HOOG INDRINGINGSVERMOGEN.
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

IKO tanetech Bitumen Primer wordt gebruikt als hechtingsprimer op bitumineuze dakbanen, metalen, harde
kunststoffen en hout in de volgende vloeibare waterdichtingssystemen:


IKO tanetech Roof



IKO tanetech Detail



IKO tanetech Balcony

DAK

VERBRUIK

0,1 - 0,2 L/m²

VERPAKKING

Metalen bus van 1 L
Metalen bus van 5 L

DAKREPARATIE & BESCHERMING
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IKO HYBRITECH MS DETAIL

IKO HYBRITECH MS DETAIL IS EEN SOLVENTVRIJE, GEURLOZE EN ÉÉN-COMPONENT COATING OP BASIS VAN HET ELASTISCHE MS POLYMEER.
TOEPASSINGSGEBIED




IKO hybritech MS Detail wordt gebruikt voor het waterdicht aanwerken van complexe dakdetails zoals opkanten,
koepels, lichtstraten, schouwen, verluchtingsbuizen,
dakgoten, enz.
Dankzij zijn hoge viscositeit vloeit IKO hybritech MS Detail
niet naar beneden, zelfs niet op hoge opkanten.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

IKO hybritech MS Detail hardt uit door een
reactie met de luchtvochtigheid.

Min 1,7 kg/m²
VERPAKKING

1. Lichtgrijs
Metalen bus van 1 L
Metalen bus van 3,5 kg
Metalen bus van 7 kg
Metalen bus van 20 kg
2. Zwart
Metalen bus van 3,5 kg
Metalen bus van 7 kg
Metalen bus van 20 kg
3. Beige
Metalen bus van 7 kg

IKO TANETECH DETAIL

IKO TANETECH DETAIL IS EEN OPLOSMIDDELHOUDENDE ÉÉN-COMPONENT COATING OP BASIS VAN ALIFATISCH POYURETHAAN, VERSTERKT MET VEZELS.
TOEPASSINGSGEBIED




IKO tanetech Detail wordt gebruikt voor het waterdicht
aanwerken van complexe dakdetails zoals opkanten,
koepels, lichtstraten, schouwen, verluchtingsbuizen,
dakgoten, enz.
Dankzij zijn hoge viscositeit vloeit IKO tanetech Detail niet
naar beneden, zelfs niet op hoge opkanten.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

IKO tanetech Detail hardt uit door een reactie
met de luchtvochtigheid.

1,2 - 1,5 L/m²
VERPAKKING

Metalen bus van 1 L
Metalen bus van 5 L

IKO ACRYFLEX

HOOGWAARDIGE, FLEXIBELE EN MET VEZELS VESTERKTE ACRYLAATCOATING.
TOEPASSINGSGEBIED


Herstellen van lekken en onderhouden en waterdichten
van daken: bitumen dakbanen, vezelcement, metaal,
pannen , leien en beton.

VOORDELEN & KENMERKEN


VERBRUIK

Kan worden aangebracht op vochtige
ondergronden, maar stagnerend water moet
vermeden worden.

1-2 L/m² afhankelijk van de ondergrond
VERPAKKING

Metalen bus van 5 kg
Metalen bus van 20 kg

IKO POLYESTER FLEECE 30

IKO POLYESTER FLEECE 30 IS EEN VLIES BESTAANDE UIT NIET-GEWEVEN POLYESTER MET EEN DICHTHEID VAN 30 G/M².
TOEPASSINGSGEBIED


IKO polyester Fleece 30 wordt gebruikt als versterkingsvlies bij de toepassing van het vloeibaar waterdichtingssysteem IKO hybritech MS Detail en IKO tanetech Detail
ter hoogte van hoeken, scheuren en vlakke verbindingen
tussen verschillende materialen.

VOORDELEN & KENMERKEN


IKO polyester Fleece 30 is ongevoelig voor
zuren, de meest voorkomende alkaliën en
bacteriën.

VERBRUIK

1-2 L/m² afhankelijk van de ondergrond
VERPAKKING

Rol van 10 m x 0,25 m

IKO TECH CLEANER

IKO TECH CLEANER IS EEN KLEURLOOS OPLOSMIDDEL.
TOEPASSINGSGEBIED


IKO tech Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van
gereedschap en het verwijderen van niet-gepolymeriseerde vlekken van:


IKO hybritech



IKO hybritech Detail



IKO hybritech MS Detail IKO tanetech Detail



IKO tanetech BT



IKO tanetech R-EC



IKO tanetech R-UV



IKO tanetech Quarz Binder IKO tanetech Finish
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VOORDELEN & KENMERKEN




IKO polyester Fleece 30 is ongevoelig voor
zuren, de meest voorkomende alkaliën en
bacteriën.
IKO tech Cleaner wordt eveneens gebruikt als
reinigingsmiddel van de plakspaan gebruikt
voor het gladstrijken van IKO quartzsand
mortel.

DAKREPARATIE & BESCHERMING

VERBRUIK

Volgens project
VERPAKKING

Metalen bus van 5 L

DAK
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IKO ALU DAKCOATING

ZONNEREFLECTERENDE DAKCOATING OP BITUMENBASIS
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Zonnereflecterende coating ter bescherming van bi-tumen dakbedekkingen tegen UV-straling en veroude-ring
door de warmte.







Zonnereflecterende bitumen dakcoating met
aluminiumpigmenten.
Niet toe te passen op oude teermastiek daken.
Niet toe te passen op kale APP membranen
die jonger zijn dan 12 maanden.

VERBRUIK

Afhankelijk van de ondergrond:
6-8 m²/L per laag
0,125-0,167 L/m² per laag
VERPAKKING

Metalen bus van 5 L en 25 L

IKO STOP GROENE AANSLAG
BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG

TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

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, …







VERBRUIK

Gebruiksklaar product voor de bestrijding
van algen, zwammen en korstmossen op alle
buitenoppervlakken.

Afhankelijk van de mate van de groei:
5-10 m²/L
0,1 tot 0,2 L/m²

Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt door de groene aanslag.

VERPAKKING

Beschadigt de ondergrond niet.

Bus van 5 L en 25 L

IKO LEIENVERF

ZWARTE MATTE VERF OP BASIS VAN ACRYLAATHARSEN
Antraciet-zwarte oplosmiddelenvrije verf op basis van acrylharsen voor vernieuwing van of als vochtwe-rende bescherming van o.a. kunstleien en golfplaten.
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Decoratieve, vochtwerende en ademende verf voor
daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement, bitumi-neuze
waterdichtingsmembranen.
Geschikt voor het verven van masten, afsluitingen, betonnen of stenen muren.



Verbetert het aspect van daken.



Droogt snel.



Hoog dekvermogen.



Sterke aanhechting.



Dringt door in de ondergrond.



Ongevoelig voor zonne- en ultra-violet stralen.



Dampdoorlatend, laat de ondergrond ademen.



VERBRUIK

ca. 5 m²/L = 0,2L/m²,
in één of twee lagen

VERPAKKING

Metalen bus van 5 L en 25 L

Geen ontharding, noch opstijging van het
bitumen bij het aanbrengen op bitumineuze
waterdichtings-membranen (minstens 1 jaar
oud).

IKO ZINC RENOVATIE
VLOEIBARE GOOTVERNIEUWER

TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Herstelt en beschermt op duurzame wijze oude en nieuwe
metalen daken en goten (zink, koper, lood, aluminium,
ijzer,...) tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere
agressieve milieu-invloeden.
Preventieve bescherming van nieuwe metalen ondergronden; verlengt aanzienlijk de levensduur van zink, lood,
aluminium, koper, ijzer,...

DAK

DAKREPARATIE & BESCHERMING







VERBRUIK

Vloeibare 2 component waterdichte, zelf-nivellerende en zinkkleurige coating op basis van
polyurethaan.

Per kit van 1,5 L: 2,5 m² of +/- 8 lm (lopende meter) of 8 m1 (strekkende meter)
goot met een bodembreedte van 20 cm.

Vormt na uitharden een glad en naadloos
reflecterend oppervlak.

VERPAKKING

Blijvend elastisch: 120% rek bij 20°C.

Kit (Deel A + B) van 1,5 L

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

AQUA-BAND
Waterdichte zelfklevende afdichtingsband
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende
SBS rubbers voor het afdichten van naden en scheuren in
afvoerpĳpen, dakvensters, koepels, ... en het herstellen van goten,
dakbedekkingen en lekkages aan boot, caravan, ... De bovenzĳde
is extra beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie. Zo
beschermt de AQUA-BAND tegen alle weersinvloeden. Dankzĳ de
zelfklevende SBS bitumenlaag hecht AQUA-BAND uitstekend op
vrĳwel alle ondergronden. AQUA-BAND is éénvoudig te vormen
doordat het beschikt over een uitzonderlĳk elastisch vermogen en
probleemloos te snĳden en te knippen.

Toepassing
De toepassingsmogelĳkheden van AQUA-BAND zĳn vrĳwel onbeperkt. Te gebruiken voor het waterdicht maken
AQUA-BAND
van naden en scheuren in afvoerpĳpen, dakrandprofielen, dakpannen, raamkozĳnen, dakkoepels, dakvensters, lichtWATERDICHTE, ZELFKLEVENDE TAPE OP BASIS VAN ZELFKLEVENDE SBS RUBBERS VOOR HET AFDICHTEN VAN NADEN EN SCHEUREN

koepels, schoorstenen, goten bestaande uit allerhande materialen zoals lood, zink, aluminium, steen en beton. Ook
TOEPASSINGSGEBIED
VOORDELEN & KENMERKEN
VERBRUIK
voor reparaties aan dakbedekkingen en lekkages aan auto, boot of caravan.
De toepassingsmogelĳkheden van AQUA-BAND zĳn vrĳ
Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzĳ zĳn
wel onbeperkt. Te gebruiken voor het waterdicht maken
elastisch vermogen
van naden en scheuren in afvoerpĳpen, dakrandproﬁelen,
Voordelen
UV bestendig
dakpannen, raamkozĳnen, dakkoepels, dakvensters,
❱ Neemt eenvoudig
alle vormen
dankzĳ
zĳn elastisch
vermogen
Hoge kleefkracht
licht-koepels, schoorstenen,
gotenaan
bestaande
uit allerhande
materialen
zoals
lood,
zink,
aluminium,
steen
en
beton.
Eenvoudig te snĳden of te knippen
❱ UV bestendig
Ook voor reparaties aan dakbedekkingen en lekkages aan
Beschermt tegen alle weersomstandigheden
auto, boot of caravan.
❱ Hoge kleefkracht


Afhankelĳk van de toepassing



VERPAKKING





LENGTE

BREEDTE

5m
5m
5m
10 m
10 m
10 m

7,5 cm
10 cm
15 cm
10 cm
15 cm
22,5 cm





❱ Eenvoudig te snĳden of te knippen
❱ Beschermt tegen alle weersomstandigheden

grijs
grijs en aluminium
grijs
grijs en aluminium
grijs en aluminium
grijs en aluminium

Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelĳk van de toepassing
EASYBAND
FLEXIBELE BITUMENBAND

Handige weetjes?

TOEPASSINGSGEBIED

•
•
•
•

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK

AQUA-BAND 24 u op kamertemperatuur (± 20°C) brengen alvorens te verwerken.
Soepele bitumenband voor kleine en plaatselĳke repaGemaakt van hoogwaardige bitumen
Niet verwerken
of ondergrondtemperatuur
lager dan 5°C.
raties enbĳ
voorbuitende afwerking
van dakranden, opstanden,
Soepel en dus makkelĳk verwerkbaar
schoorstenen,
goten,
randen
bĳ
dakdoorvoeren,
...
Beschikbaar in 2 kleuren: grĳs en aluminium.
Eenvoudig te lĳmen met Rooﬁx
Ookafmetingen:
te gebruiken als waterkerende laag tegen opstĳgend
Beschikbare
LENGTE
BREEDTE


Raadpleeg eveneens de calculator op onze
website www.aquaplan.com.





VERPAKKING





vocht in muren.



5 m opstanden,
7,5
cm (grĳs)
Voor de afwerking van dakranden,
schoorm
(grĳs en aluminium)
10 te
cm
stenen, goten, randen bĳ5dakdoorvoeren,
... Ook
gebruiken als waterkerende
vocht (grĳs)
5 mlaag tegen opstĳgend
15 cm
in muren.
10 m
10 m
10 m

(grĳs en aluminium)
10 cm
(grĳs en aluminium)
15 cm
22,5 cm (grĳs en aluminium)

LENGTE

BREEDTE

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

9 cm
14 cm
18 cm
28 cm
36 cm

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

Bitumen en
kleefband

Alu

x lopende meter
met een breedte
van x cm

Per lopende
meter

Geen

1

Nee

Grĳs

0116

1/2

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

DAKREPARATIE & BESCHERMING

DAK
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GIPSMORTEL & DROOGBOUW
GIPS
KLEEFGIPS
WANDPROFIELEN
PLAFONDPROFIELEN
GIPSPLATEN & ACCESSOIRES
VOEGMORTELS

KNAUF - BETOKONTAKT

HECHTBRUG VOOR PLEISTERS
Knauf Betokontakt is een hechtbrug op basis van een kunstharsdispersie met zuiver kwartszand met een hoge weerstand tegen alkalische stoffen.			
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Met Knauf Betokontakt worden minerale
ondergronden binnenshuis, in het bijzonder
beton, die door hun grote dichtheid en gering
zuigvermogen niet direct geschikt zijn voor
bepleistering, voorbehandeld. Is vooral aan
te raden voor ter plaatse gestorte beton met
een gladde bekisting of prefabbetonelementen, alsook bij het kleven van gipsplaten.



Vormt een hechtbrug tussen ondergrond en de aan te
brengen gipspleister.

VERBRUIK

Ca. 225 g/m²
VERPAKKING

Emmers van 5 & 20 kg

KNAUF - BETOSPRAY

SPUITBARE HECHTBRUG VOOR PLEISTERS
Knauf Betospray is een dispersie op basis van synthetische stoffen met een grote alkalische stabiliteit, en wordt gebruikt als impregnatie om de hechting met de ondergrond te
verbeteren. Het product is gebruiksklaar (geen verdunning) en wordt snel en eenvoudig verneveld of aangebracht met een rol of kwast.			
TOEPASSINGSGEBIED




VOORDELEN & KENMERKEN

Knauf Betospray wordt gebruikt als voorbehandeling van minerale ondergronden
binnenshuis, in het bijzonder beton, die door
zijn hoge dichtheid en gering zuigvermogen
geen geschikte ondergrond vormt voor een
directe bepleistering. Knauf Betospray vormt
een doorlopende laag tussen de ondergrond
en het gipspleister ; hierdoor wordt er een
optimale hechting verzekerd en verlaagt men
de concentratie van spanningen tussen de
lagen.

VERBRUIK



Gebruiksklaar product

Ca. 100 à 150 ml / m²



Verspuitbaar met manueel of Airless spuitgereedschap

VERPAKKING



Lichte oranje kleur



Voor binnengebruik



Hoog rendement en laag verbruik



Eenvoudige en snelle verwerking

Bus van 10 L

Knauf Betospray is vooral aan te raden als
voorbehandeling van ter plaatse gestorte
beton met een gladde bekisting of prefabbetonelementen.

KNAUF - STUC-PRIMER

PRIMER VOOR GIPSPLEISTERS OP STERK ZUIGENDE ONDERGRONDEN
Kunststofdispersie voor sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, bedoeld om verbranding van het gipspleister te voorkomen.			
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

De Stuc-Primer is een primer voor de vermindering van het zuigvermogen van zeer absorberende ondergronden, zoals bv. cellenbeton,
snelbouwof kalkzandsteenblokken, teneinde
een verbranding van het pleister te vermijden.
Wordt uitsluitend binnen aangebracht, en in
combinatie met gipsgebonden pleisters.



Voor binnen



Zonder oplosmiddelen



Reguleert het zuigvermogen Gele kleur



Manuele verwerking of mechanische verspuiting

VERBRUIK

Ca. 50 à 100 g/m² in functie van het
zuigvermogen van de ondergrond.
Deze waarden gelden louter ter indicatie. Het exacte verbruik zal bepaald worden in de reële werfomstandigheden.
VERPAKKING

Emmers van 5 of 15 kg

KNAUF - MP 75

MACHINE SPUITGIPS VOOR MUUR EN PLAFOND
Spuitpleister voor binnenwanden en plafonds. Verwerking in één laag met behulp van een machine van het type Knauf PFT G4, G5 of Ritmo.			
TOEPASSINGSGEBIED
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VOORDELEN & KENMERKEN

Knauf MP 75 wordt machinaal in één laag
aangebracht op alle ruwe en absorberende
minerale ondergronden in nieuwbouw of
renovatie. Niet geschikt voor zeer vochtige
ruimtes zoals private of openbare zwembaden, gemeenschappelijke doucheruimtes, enz.
Knauf MP 75 is ook geschikt als basispleister
bij een tweelagige bepleistering. Wanneer
een pleister wordt voorgeschreven met hoge
slagen druksterkte, opteren voor Knauf MP
75 Diamant.

GIPSMORTEL & DROOGBOUW

GIPS

VERBRUIK



Hoge opbrengst

Bij een laagdikte van 10 mm = 8 kg/m².



Romig

VERPAKKING



Lange verwerkingstijd



Snel drogend en hardt gelijk- matig uit



Dampdiffusie-open



Verzekert de luchtdichtheid





Zak 25 kg

Eenlagig kan het afgewerkt worden met alle soorten
bekledingen (tegels, enz.)
Kan gestructureerd worden
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KNAUF - GOLDBAND

HAND SPUITGIPS VOOR MUUR EN PLAFOND
Hoogwaardig, eenlagige pleister voor binnenwanden en plafonds. Handmatige verwerking op alle droge, ruwe en zuigende ondergronden.			
TOEPASSINGSGEBIED


Knauf Goldband in één laag handmatig
aan te brengen op alle ruwe en absorberende minerale ondergronden en gangbare
pleisterdragers zoals Knauf Stucplaten en
Knauf Stucanet platen. Niet geschikt voor zeer
vochtige ruimtes zoals private of openbare
zwembaden, gemeenschappelijke doucheruimtes, enz.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Gemakkelijk aan te maken

Bij een laagdikte van 10 mm = 8 kg/m².



Smeuïg, hoog rendement

VERPAKKING



Soepel



Eenlagig pleister



Verwerking met de hand



Normale verwerkingstijd



Wordt gelijkmatig hard



Slag- en stootvast



Dampopen materiaal



Kan gestructureerd worden

Zak 25 kg

KNAUF - FIX & FINISH		

BLOKKENLIJM & DUNNE GIPSPLEISTER
Knauf Fix & Finish is een fabrieksmatig voorgemengd gipspleister dat manueel verwerkt wordt als dunpleister op binnenmuren en plafonds met een hoge vlakheidsgraad en op ruw
gehaalde gipspleisters zoals o.a. Knauf MP 75, ECOfin, DUO Light of Goldband. Is ook geschikt voor het verlijmen van niet dragende binnenwanden uit cellenbeton of kalkzandsteen.
Knauf Fix & Finish behoort tot de pleistergroep C6/20/2 volgens EN 13279-1 en bezit het ATG 1617.		
TOEPASSINGSGEBIED






Knauf Fix & Finish wordt manueel aangebracht op alle ruwe, absorberende en vlakke
minerale ondergronden in nieuwbouw of
renovatie. Voornamelijk geschikt op gelijmd
metwelwerk uit cellenbeton, kalkzandsteen,
gipsblokken, beton en op ruwe gipspleisters
zoals MP 75, ECOfin, DUO Light of Goldband.
Niet geschikt voor zeer vochtige ruimtes zoals
private of openbare zwembaden, gemeenschap- pelijke doucheruimtes, enz. Knauf Fix
& Finish kan niet betegeld worden.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Éenvoudig aanmaken, fabrieksmatig voorgemengd

Bij een laagdikte van 2 mm = 1,6 kg/m².



Hoge opbrengst

VERPAKKING



Romig



Soepel



Verwerking in één laag



Dampdiffusie-open



Manuele verwerking



Lange verwerkingstijd



Wordt gelijkmatig hard

Zak 25 kg

Wanneer de ondergrond onvoldoende vlak
is (bv. traditionele metselwerken uit blokken,
oude metselwerken), opteren voor Knauf MP
75 of Knauf ECOfin.

KNAUF - SNELBAND		

GEBRUIKSKLARE SNELPLEISTER
Knauf Snelband is een éénlagig snelpleister geschikt als afwerking voor binnenwanden en plafonds. Behoort tot de pleistergroep B4/20/2 volgens EN 13279-1.
TOEPASSINGSGEBIED


Knauf Snelband wordt handmatig in één laag
aangebracht op alle ruwe en absorberende
minerale ondergronden in nieuwbouw en
renovatie. In het bijzonder geschikt voor kleine
werkzaamheden, reparaties, enz. (korte verwerkingstijd). Niet geschikt voor zeer vochtige
ruimtes zoals private of openbare zwembaden, gemeesnchappelijke doucheruimtes,enz.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Korte afbindtijd van ca. 20 min.

Bij een laagdikte van 5 mm = ca.8 kg/m².



Gemakkelijk aan te maken

VERPAKKING



Soepel



Hoge opbrengst



Pleisteren in één laag



Verwerking met de hand



Korte verwerkingstijd



Wordt gelijkmatig hard



Vochtregulerend en damp-open



Verzekert de luchtdichtheid



Slag- en stootvast
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Zak 25 kg

GIPS

GIPSMORTEL & DROOGBOUW
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KNAUF - GITEX ROLL		

GLASVEZELWAPENING VOOR GIPSPLEISTERLAGEN
Gaasvormig glasvezelweefsel met een alkalibestendige kwaliteit en een hoge weerstand tegen trekkrachten. Zij worden geleverd onder de vorm van rollen in diverse breedtes.
TOEPASSINGSGEBIED






VOORDELEN & KENMERKEN

Knauf Gitex rollen zijn glasvezelweefsels die
lokaal (vb. ter plaatse van sleuven, barsten of
gaten in de ondergrond, van de overgang van
verschillende ondergronden, van hoeken van
ramen of deuren, …) of volvlakkig (vb. op labiele ondergronden zoals oude metselwerken,
op isolatiematerialen, …) worden toegepast
als wapening in pleisterlagen. Zij worden
toegepast daar waar er scheurvorming in de
pleisterlaag kan verwacht worden.



VERBRUIK

Zie technische fiche

Afhankelijk van de werfsituatie
VERPAKKING

Verschillende rol breedtes

Knauf Gitex wordt uitsluitend gebruikt in binnenbereik en in combinatie met gipsgebonden
pleisters zoals Knauf Goldband, Goldband
XT, Goldband Quick, Rotband, MP 75, MP 2,
ECOfin of DUO-Light .
Het wordt o.a. toegepast in het geval van
muurverwarmingsystemen, ondergronden
bestaande uit EPS, houtwolcementpanelen, ...

GIPS - PROFIELEN		
HOEK- & STOPPROFIELEN + RÈGLES



PERCAR PRO HOEKPROFIEL (0139 7 mm / 0,55 mm) - 2,20 m

25 st. / pak



PERCAR PRO HOEKPROFIEL (0139 7 mm / 0,55 mm) - 2,70 m

25 st. / pak



PERCAR PRO HOEKPROFIEL (0139 7 mm / 0,55 mm) - 3,00 m

25 st. / pak



GALSTOP - STOPPROFIEL - 2,60 m

20 st. / pak



GALSTOP - STOPPROFIEL - 3,00 m

20 st. / pak



RÈGLE - 2,60 m

50 st. / pak



RÈGLE - 3,00 m

50 st. / pak

RAVATHERM XPS 200/250 PB		

DAGKANTPLAAT XPS
Het oppervlak van RAVATHERM XPS 200 / 250 PB (STYROFOAM™ IB-AP) warmte-isolerende platen is ruw geprimed. Dit resulteert in een zeer sterke hechting op monolithische betonen gewapende betonconstructies wanneer deze worden bevestigd met pleister en kleefmortels en oplosmiddelvrije kleefstoffen.
VERSCHILLENDE DIKTES:
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RAVATHERM XPS 200 PB DAGK. RD 0,6 - (20x600x1250 mm)

20 st. / pak



RAVATHERM XPS 250 PB DAGK. RD 0,9 - (30x600x1250 mm)

12 st. / pak



RAVATHERM XPS 250 PB DAGK. RD 1,2 - (40x600x1250 mm)

9 st. / pak



RAVATHERM XPS 250 PB DAGK. RD 1,5 - (50x600x1250 mm)

8 st. / pak



RAVATHERM XPS 250 PB DAGK. RD 1,8 - (60x600x1250 mm)

6 st. / pak

GIPSMORTEL & DROOGBOUW

GIPS

| EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België |

KNAUF - PERLFIX		

KLEEFGIPS
Speciaal kleefgips voor de bevestiging van standaardplaten en isolatieplaten op metselwerk.
TOEPASSINGSGEBIED












Knauf Perlfix is bestemd voor:
Het kleven van Knauf gipsplaten op metselwerk en betonwanden.
Het kleven van stroken Knauf gipsplaat als
onderconstructie voor Knauf gipsplaten bij
metselwerk met grote oneffenheden.
Het kleven van hardschuim- of mineraalvezelplaten op wanden van metselwerk ; bij
mineraalvezelplaten vooraf een laag kleefgips
in banen aanbrengen teneinde een perfecte
indringing van de kleefgips tussen de vezels
te krijgen. De gipsbanen mogen niet afgebonden zijn vooraleer de klodders aan te brengen.

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Poedervormig



Gipsgebonden

Zie technische fiche in functie van de
toepassing + situatie op de werf



Eénvoudig aanmaken, fabrieksmatig voorgemengd

VERPAKKING



Uitstekend rendement

Zak 25 kg



Pasta-achtige consistentie



Voldoende lange verwerkings- tijd, ca. 60 minuten



Uitstekend hechtvermogen

Het kleven op metselwerk van Knauf
gipsplaten in combinatie met een thermisch
of akoestisch isolatiemateriaal van het type
polystyreen (PS), polyurethaan (PUR) - bijvoorbeeld : Knauf
InTherm gamma - en minerale wol (MW).

GYPROC - L GIPS		

KLEEFGIPS
Geschikt voor het lijmen van Gyproc gipskartonplaten en ThermoGyp EPS platen op een steenachtige ondergrond.
TOEPASSINGSGEBIED




Kleefmiddel in poedervorm op basis van gips
en toeslagstoffen, met verhoogde hechting.

VOORDELEN & KENMERKEN


Sterke verbinding



Egaliseert oneffenheden tot 40 mm

VERBRUIK

Zie technische fiche in functie van de
toepassing + situatie op de werf

Geschikt voor het lijmen van Gyproc gipskartonplaten en ThermoGyp EPS platen op een
steenachtige ondergrond.
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VERPAKKING

Zak 25 kg

KLEEFGIPS

GIPSMORTEL & DROOGBOUW
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WANDPROFIELEN		
METALSTUDS - VERTICAAL EN HORIZONTAAL

METALSTUDS HORIZONTAAL


METAL STUD MS-H 50 4 m

144 st./pak



METAL STUD MS-V 50 3 m

144 st./pak

METALSTUDS VERTICAAL


METAL STUD MS-V 50 2,6 m

144 st./pak

Contacteer EUCOCHEM BV voor profielen met andere andere dimensies

WANDPROFIELEN - ACCESSOIRES		
METALSTUDS - SCHROEVEN



TEKSSCHROEF WAFER HEAD met boorpunt (4,2 / 13 mm)

1000/doos



TEKSSCHROEF 13 mm

100/doos



NAGELPLUG TYPE S - MNA - Ø 6 X 40 MM

100/doos



NAGELPLUG TYPE G - MNA - Ø 8 X 50 MM

100/doos

KNAUF - ACOUSTIFIT		

AKOESTISCHE & THERMISCHE ISOLATIE VAN SCHEIDINGSWANDEN
Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van
scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.
TOEPASSINGSGEBIED


VOORDELEN & KENMERKEN

Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat
vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor
de thermische en akoestische isolatie van
scheidings-en voorzetwanden, en plafonds in
woning- en utiliteitsbouw.

VERBRUIK

Afmetingen afgestemd op de maatvoering van lichte
scheidingswanden

Zie technische fiche in functie van de
toepassing + situatie op de werf



Snelle verwerking, snel op maat te snijden

VERPAKKING



Efficiënte verwerking door de zijwaartse klemkracht





Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology



Hoogste brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar)



Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen

1 stuk = 50 x 600 x 1350 mm
(= 0,81 m² / st.)
1 pak = 12 stuks

PLAFONDPROFIEL - RANDPROFIEL - ACCESSOIRES

PLAFOND- & RANDPROFIELEN, VERBINDINGSSTUKKEN EN KRUISVERBINDERS, ANKERSYSTEMEN EN ACCESSOIRES

PLAFONDPROFIELEN


DM - PLAF.PROFIEL C 60/27 ULTRA - 4 m

496 st./pak

VERBINDINGSSTUKKEN EN KRUISVERBINDERS, ANKERSYSTEMEN EN ACCESSOIRES


DM - VERBINDINGSSTUK - HVS7027

100/doos



DM - KRUISVERBINDER - HKV7404

100/doos



DM - ANKERHANGER MET VEER - HAV7029

100/doos



DRAAD MET OOG - 25 cm

100/doos



DRAAD MET OOG - 50 cm

100/doos



DM - DIREKTHANGER - HDA7182 - 125 mm

100/doos



DM - ANKERHANGER LANG - HAG7024 - 170 mm

100/doos



MULTIMATERIAAL PLUG - MQ - Ø 8 X 40 mm

100/doos



SPAANPLSCH EC TX 4,5x50 VK ZI

200/doos

RANDPROFIELEN
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DM - RANDPROFIEL U27/50 (Lange lip met gaten) - 4 m

GIPSMORTEL & DROOGBOUW

WAND- & PLAFOND PROFIELEN

592 st./pak
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GIPSPLATEN & ACCESSOIRES

SPAANPLAAT, GIPSPLAAT (STANDAARD, HYDRO, BRAND, HORIZONBOARD) & SNELBOUWSCHROEVEN

SPAANPLATEN


QUALIRACK - T&G PLAAT (12x610x2440mm) - 1,49 m²

150 st./pak



QUALIRACK - T&G PLAAT (18x610x2440mm) - 1,49 m²

100 st./pak

GIPSPLATEN


GIPSPLAAT STAND (AK 13x1200x2600mm) = 3,12 m²

50 st./pak



GIPSPLAAT BOUW (AK 13x600x2600mm) = 1,56 m²

80 st./pak



GIPSPLAAT HYDRO (AK 13x1200x2600mm) = 3,12 m²

50 st./pak



GIPSPLAAT HYDRO (AK 13x600x2600mm) = 1,56 m²

80 st./pak



GIPSPLAAT BRAND (AK 13x1200x2600mm) = 3,12 m²

20 st./pak



GIPSPLAAT BRAND (AK 13x600x2600mm) = 1,56 m²

80 st./pak



HORIZON BOARD (4 AK 13x1200x2600mm) = 3,12 m²

50 st./pak



HORIZON BOARD (4 AK 13x600x2600mm) = 1,56 m²

80 st./pak

SNELBOUWSCHROEVEN


SNELBOUWSCHROEF DUBBEL FIJN DRAAD 3,5 x 25 mm

1000/doos



SNELBOUWSCHROEF DUBBEL FIJN DRAAD 3,5 x 35 mm

1000/doos



SNELBOUWSCHROEF DUBBEL FIJN DRAAD 3,5 x 45 mm

1000/doos



SNELBOUWSCHROEF ENKEL GROVE DRAAD 3,9 x 25 mm

1000/doos



SNELBOUWSCHROEF ENKEL GROVE DRAAD 3,9 x 35 mm

1000/doos



SNELBOUWSCHROEF ENKEL GROVE DRAAD 3,9 x 45 mm

200/doos

| office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52 |

GIPSPLATEN & ACCESSOIRES

GIPSMORTEL & DROOGBOUW

149

KNAUF - EASYFILLER 45		

ADEMEND MINERAAL VOEGMIDDEL VOOR GIPSPLATEN
EasyFiller 45 is een ademend, mineraal voegmiddel voor gipsplaten. Het product werd speciaal ontwikkeld voor afbouwwerken waar een verkorte verwerkingstijd gewenst is (ongeveer
45 min). Analoog aan de gebruikelijke EasyFiller, is EasyFiller 45 ideaal om voegen te vullen en beschadigingen te herstellen. Een uitstekende hechting, een groot vulvermogen en een
snelle droging zijn de belangrijkste voordelen van het product.
TOEPASSINGSGEBIED










VOORDELEN & KENMERKEN

EasyFiller 45 is een poedervormige, gipsgebonden voegmortel voor algemeen gebruik binnenshuis op gipsplaten en
gipsvezelplaten met AK kanten, in combinatie met een wapeningsstrook (papierstrook of wapeningsband in glasvezel).
Voor het vullen van voegen in kwaliteitsniveau’s: F1 en F2a

VERBRUIK



Uitstekende hechting



Extreem goed vullend vermogen



Aanzetten worden tot een minimum beperkt



Dampopen en mineraal

Verbruik bij benadering: 200 g/m²
Deze waarde is een benadering en kan
per geval afwijken. Het exacte verbruik
is per project en in de praktijk vast te
stellen.



Snel drogend

VERPAKKING

Voor het repareren van beschadigingen in gipsplaten, gipsvezelplaten en wand- en plafondoppervlakken uit deze platen

Zak 5 kg

Ideaal als eerste laag op AK voegen, met Knauf Fill & Finish
Light als finishlaag.

GYPROC - JOINTFILLER 120		

VOEGMIDDEL VOOR GIPSPLATEN
Voegproduct op gipsbasis voor het afvoegen van naden, hoeken en schroefkoppen van gipskartonplaten.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

JointFiller 120 wordt universeel toegepast in de binnenafbouw
en is geschikt:








Zie technische fiche

voor grotere werven

VERBRUIK

Ca. 200 g/m² afhankelijk van de
toepassing.
VERPAKKING

voor het vullen in 1 of 2 lagen van ABA-voegen van Gyproc®
platen, in combinatie met een voegband (papier P50 of gaas
G50) en van de schroefkoppen

Zak 25 kg

voor het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals AquaBead®
of No-Coat®)



voor het herstellen van beschadigingen



voor het lijmen van Gyproc® kooflijsten op gyproc® platen

GYPROC - JOINTFINISHER PREMIUM		
FINISHER VOOR VOEGEN TUSSEN GIPSPLATEN
Voegproduct in poedervorm voor het afwerken van voegen.
TOEPASSINGSGEBIED

VOORDELEN & KENMERKEN

JointFinisher Premium wordt toegepast in de binnenafbouw
en is geschikt:
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als eindlaag van het voegwerk, op JointFiller 45, 90 of 120,
JointFiller Vario of Rifino Premium
voor het egaliseren van kopse kanten en rechte boorden die
werden voorbehandeld met Gyproc® Fillers



Zie technische fiche

VERBRUIK

Ca. 60 à 200 g/m² afhankelijk van de
toepassing
VERPAKKING

Zak 5 kg

voor het afwerken van afwerkingsprofielen (zoals AquaBead® of No-Coat®)
voor kleine oppervlakkige herstellingen van Gyproc® platen
voor het handmatig volledig uitvlakken van het gehele
oppervlak van Gyproc® platen.

GIPSMORTEL & DROOGBOUW

VOEGMORTELS
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KNAUF - FILL & FINISH LIGHT		

GEBRUIKSKLARE LICHTE VOEG- & FINISHPASTA VOOR BINNENGEBRUIK
Voor het vullen van gipsplaatvoegen (F1) en voor het finishen van gipsplaatvoegen (F2a).
TOEPASSINGSGEBIED

Fill & Finish Light is een gebruiksklare luchtdrogende polyvalente pasta voor binnentoepassingen.






Voor het vullen van de voegen van gipsplaten met AK-langskanten in de afwerkingsgraden F1 en F2a (in combinatie met
wapeningsbanden en bij voorkeur de Papieren Voegband)
en voor de afwerking van de voegen van gipsplaten met
HRAK-kanten
Voor het gladzetten van talrijke onder- gronden zoals
pleisters, beton/cellenbeton, metselwerk uit vlakke, gelijmde
blokken
Een afwerkingsniveau F3 kan ook handmatig uitgevoerd
worden met Fill & Finish Light

VOORDELEN & KENMERKEN


Gebruiksklaar



Geen aanmaak -en bindtijden



Smeuïge consistentie



Zeer makkelijk te verwerken

VERBRUIK

Afwerkingsgraad F1 – vullen van
voegen (AK-kanten) Ca. 0,2 kg/m²
Afwerkingsgraad F2a – afwerken van
voegen Ca. 0,1 kg/m²



is voor afwerkingsgraad F2a

Het precieze verbruik kan enkel
bepaald worden door een proef op de
ondergrond uit te
voeren.



Hoog rendement in verbruik

VERPAKKING



Zeer makkelijk te schuren



Goed hechtvermogen



Afwerkingsgraden F1 tot en met F3



Aan te brengen met een gereedschap dat
geschikt

Emmer 20 kg

KNAUF - UNIFLOTT		

SPECIAAL VOEGMATERIAAL
Knauf Uniflott is een op speciale gipsbasis, met kunststoffen veredeld en door speciale toeslagstoffen afgestemd poedervormig materiaal. Knauf Uniflott Geïmpregneerd heeft een
vertragende wateropnemende werking voor de toepassing op geïmpregneerde platen.
TOEPASSINGSGEBIED

Knauf Uniflott wordt gebruik voor de handmatige afwerking
van de Knauf gipsplaten met de volgende randuitvoering:








HRAK (halfronde en afgeschuinde kanten) zonder wapeningsgaas aan de randen die met karton ommanteld zijn
Akoestische plaat Sound Design Cleaneo (geperforeerde
gipsplaat) voorzien van een SK randuitvoering (rechte
kant),FF (uitgefreesde kanten) of UFF (4 uitgefreesde kanten)
Knauf Brio element en Knauf Brio element met isolatie PS
/ MF
Knauf Vidiwall platen

VOORDELEN & KENMERKEN

VERBRUIK



Poedervormig, alleen met water mengen



Mengt zich zonder klonter- vorming

Afwerkingsgraad F1 – vullen van
voegen (AK-kanten) Ca. 0,2 kg/m²



Gipsgebonden



Goed hechtvermogen



Romige en kneedbare consistentie



Eenvoudig verwerkbaar



Eenvoudig met schuurpapier te behandelen

Het precieze verbruik kan enkel
bepaald worden door een proef op de
ondergrond uit te
voeren.



Sneldrogend

VERPAKKING



Snelle uitharding



Gereedschap eenvoudig te reinigen



Geringe drogingskrimp

Afwerkingsgraad F2a – afwerken van
voegen Ca. 0,1 kg/m²

Zak 25 kg

GIPSVOEG ACCESSOIRES		
VOEGBANDEN, HOEKPROFIELEN, FLEXCORNER

VOEGBANDEN


FIBA CLASSIC - ZELFKLEV. VOEGBAND 48mm

90 m

rol



FIBA MOLD - ZELFKLEV. VOEGBAND HYDRO 48mm

90 m

rol



PAPIEREN VOEGBAND P50

76 m

rol

HOEKPROFIELEN


DV - CORNER BEAD - HOEKPROFIEL - 2,75 m

1

stuk



DV - CORNER BEAD - HOEKPROFIEL - 3,05 m

1

stuk



FLEXCORNER - 30 m

30 m

rol
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Bezoek onze website www.eucochem.com
24/7 beschikbaar en up-to-date in verschillende talen
• Product- & systeem brochures
• Technische product fiches
• Veiligheidsfiches
• Referenties

EUCOCHEM bv
Esperantolaan 13/7
3300 Tienen
België
Tel.+32 16 81 11 52
office@eucochem.com
www.eucochem.com

