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PASSION FOR  
CONSTRUCTION  

& CHEMISTRY

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.

DUURZAAM BOUWEN

 � 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. 

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.

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.

 � 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.

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:

OPLOSSINGEN & SYSTEMEN



OVERZICHT PRODUCTGROEPEN

COATING & VERF

DAK GIPSMORTEL & DROOGBOUWTEGELEN

WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR INDUSTRIËLE VLOEREN

LIJMEN & AFDICHTEN WATERDICHTINGHERSTELLEN

● HARSMORTEL

● METSEN / VOEGEN / BETON

● EGALINES

● BETON REPARATIE

● GIETMORTEL

● LIJMEN

● VOEG AFDICHTING

● SILICONE

● PUR SCHUIM

● GEREEDSCHAPPEN & ACCES.

● PREVENTIEF

● INJECTIEHARS

● GEVEL

● KABEL-& BUISDOORVOEREN

● VLOEIBAAR

● TANKING MEMBRAAN

● BITUMEN

● CEMENT

● MARKERING & SIGNALISATIE

● PUMA MEMBRAAN

● COATING

● VOORBEREIDING & ACCESSOIRES

● BINNEN PLAFONDS & MUREN

● VERF HOUT

● BUITEN GEVEL

● INDUSTRIEEL

● WATERGEBASEERDE EPOXY

● EPOXY

● PMMA

● POLYASPARTIC

● POLYURETHAAN

● CEMENT

● GEREEDSCHAPPEN & ACCES.

● ONTKOPPELEN

● PRIMER

● MORTEL & EGALINE

● WATERDICHTING

● TEGELLIJM

● VOEGMORTELS

● EPOXY

● GEREEDSCHAPPEN & ACCES.

● PRIMER

● LIJM

● ISOLATIE

● DAKBANEN

● DAKREPARATIE & BESCHERMING

● GIPS

● KLEEFGIPS

● WANDPROFIELEN

● PLAFONDPROFIELEN 

● GIPSPLATEN & ACCESSOIRES

● VOEGMORTELS
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