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TOEPASSINGSGEBIED
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...

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Lage viscositeit
 � Uitstekende hechting aan beton
 � Lange verwerkingstijd
 � Eenvoudige mengverhouding
 � Goede en diepe penetratie in de schuur of barst

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
EUCOCOL EP INJECT moet ongeveer 24 uur vóór applicatie bewaard wor-
den tussen +15°C en +25°C. De ondergrond, de omgevingstemperatuur 
en de temperatuur van het te gebruiken materieel moet zich tussen de 
+10°C en +30°C bevinden. EUCOCOL EP INJECT nooit verwerken onder 
de +10°C.
Relatieve omgevingsvochtigheid: max. 80%.
Vochtgehalte ondergrond: < 10% (gewichtsprocent).
Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm2

Treksterkte van de ondergrond: min. 1,5 N/mm2

Benodigdheden & complementaire producten
 � Mixer met spindel
 � Injectiematerieel en pakkers
 � Injectiepomp of vetpomp (Afhankelijk van de omvang van het project)
 � EUCOREP EP PASTE
 � EUCOSOLV MEK

Voorbereidingen
Verwijder losliggende delen mechanisch, daarna goed borstelen en ver-
wijder stof met een industriële stofzuiger. Het oppervlak moet vrij zijn van 
vuil, vet, onhechtingsmiddel, vet, olië, ontkistingsolie, cementhuid, oude niet 
goed hechtende verflagen, coatings, kunstharslagen, lijmen, bitumen, ... of 
andere zaken die de hechting negatief kunnen beinvloeden. De ondergrond 
moet mechanisch voorbehandeld worden. Bijvoorbeeld door kogel-, zand-
stralen of door het oppervlak op te schuren.
Metalen ondergronden voorbereiden door deze te stralen. De ruwheidsgraad
voor metalen oppervlakken is SA 2½. Daarna het oppervlak meteen ontvet-
ten met EUCOSOLV MEK. Na het volledig verdampen van het solvent meteen 
een geschikte metaalprimer aanbrengen om het heroxideren van het metaal 
tegen te gaan. 
Injectie gaten boren en packers plaatsen. Of, vlaknippels op de scheur of 
barst verlijmen en de scheur of barst afdichten met EUCOREP EP PASTE.

Voorbereiding van het product
Meng de EUCOCOL EP INJECT - A component eerst even op. Voeg dan de 
volledige hoeveelheid van de EUCOCOL EP INJECT - B component toe aan 
de A component. Meng opnieuw tot een homogene massa is bekomen. 
Het mengen gebeurt steeds met een mixer + spindel op een gematigde 
snelheid.

Applicatie van het product
Injecteren in beton:
EUCOCOL EP INJECT wordt met een pomp onder lage druk in de scheur 
geïnjecteerd. 

Voor verticale toepassingen: De injectie starten op de onderste packer/
kleefnippel.  
Voor horizontale toepassingen: De injectie starten op de packer/kleefnippel 
bij de kleinste scheurbreedte. 

Injecteer de scheur tot het hars de volgende packer/injectienippel bereikt 
en herhaal deze procedure voor elke nippel tot de scheur volledig gevuld is. 
Meng nooit meer hars dan dat men kan verbruiken binnen de verwerkings-
tijd aangegeven op deze technische fiche. 

Lijm:
EUCOCOL EP INJECT is een uitstekende lijm om vlakke delen te verkleven. 
Breng de lijm met een kwast aan op de vlakke delen. Druk deze samen 
gedurende 24 uur. Of, indien nodig, ondersteun de te verlijmen stukken door 
middel van stutten voor minstens 24 uur. 

Afwerking
Na één dag is EUCOCOL EP INJECT uitgehard en kunnen de injectienippels 
verwijderd worden. 
EUCOREP EP PASTE kan daarna optioneel bijgeschuurd worden om een 
meer vlak oppervlak te bekomen alvorens bijvoorbeeld af te werken met een 
verf, coating of dergelijke meer.

Reiniging van het materiaal
Het gebruikte gereedschap kan gereinigd worden met EUCOSOLV MEK. Uit-
geharde productresten moeten mechanisch verwijderd worden.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Is afhankelijk van de vulgraad, scheurbreedte en diepte.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen A-component: Gemodificeerd epoxyhars
B-component: Polyamineverharder

Densiteit 1.1 kg/dm³

Viscositeit bij 25°C 85 mPa.s

Drukweerstand >100 N/mm²

Trekweerstand >50 N/mm²

Buigsterkte >60 N/mm²

Hechting op beton
Hechting op vochtig beton
Hechting op staal

6 N/mm²
3,6 N/mm²
>12 N/mm²

Pot life (100 g) ca 80’ bij 25°C

Mengverhouding A : B 10 : 3 (gewicht)

Doorharding Krimpvrij

Hechting bij afschuifproef Monolitische betonbreuk

Volumetrische krimp <3%

Glastransistie temperatuur > 40°C

LAAG VISCEUS EPOXY INJECTIEHARS
EUCOCOL EP INJECT

TECHNISCHE FICHE - LIJMEN & AFDICHTEN
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Verwerkbaarheid Breedte scheur vanaf 0.3 mm

Vochtigheidsgraad in de barst Droog, vochtig en nat

Duurzaamheid Voldoet aan de vereisten

Corrosief gedrag t.o.v de 
wapening

Is niet corrosief

Gevaarlijke substanties Voldoet aan 5.4

Kleur Amber transparant

Verwerkingstijd na het opmengen: 80 minuten
Mechanisch belastbaar: Na 48 uur.
Volledige chemische weerstand: Na 7 dagen. (Opgelet: ook water is
een chemisch product)
Volledige uitharding: na 7 dagen
Tijden gemeten bij 20°C, lagere temperaturen verlengen en hogere tem-
peraturen verkorten de uithardingstijd.

Chemische resistentie
Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accu-
zuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer infor-
matie gelieve EUCOCHEM bv te contacteren.

Extra documentatie & doorverwijzingen
Raadpleeg steeds alle technische fiches van de te gebruiken producten. 
Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap. 
Voldoet aan de eisen van EN 1504-5: Producten en systemen voor het be-
schermen en herstellen van betonstructuren - Structurele injecties

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
EUCOCOL EP INJECT is beschikbaar als volgt:

Set van 3 kg
 Comp A:  2,31 kg
 Comp B:  0,69 kg

Opslag gebeurt in een droge ruimte tussen +5°C en +30°C in de onge-
opende, originele verpakkingen en is 24 maanden houdbaar na productie-
datum mits bewaring onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN
Voor speciale toepassingen is het aan te raden om uw EUCOCHEM bv 
vertegenwoordiger te raadplegen.

VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende 
richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle 
meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking 
op www.eucochem.com. Neem bij twijfel contact op met onze technische 
dienst. 

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze 
van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, 
de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en 
dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordeli-
jkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van 
de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor 
opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM 
bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen 
met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde waardes en zijn het re-
sultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in 
werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgeving-
scondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle 
vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze 
technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u 
producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvo-
eren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige 
basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om 
na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM 
bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. 
Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies.  Versie 1.0  Date: 14 October 2021 11:03 am


