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TOEPASSINGSGEBIED

HERSTELLEN, OPVULLEN, LIJMEN, AFDICHTEN, 
MODELEREN... ZELFS ONDER WATER TOEPASBAAR.

EUCOCOL EP THIX is epoxygebaseerde, kneedbare compound met eenvou-
dige mengverhouding en kan zelfs onder water toegepast worden
De compound hecht op verschillende ondergronden zoals hout, steen, be-
ton, metaal...
Na uitharding is EUCOCOL EP THIX bewerkbaar (bvb bijschuren) en over-
schilderbaar.

 � Algemene bouw, wegenbouw, loodgieterij, dakwerken, elektriciteits- en 
nutsbedrijven, havenbedrijven, off-shore, maritieme toepassingen, 
duikersbedrijven, zwembadbouwers, tegelbedrijven, houtrenovatie...

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Onder water toepasbaar
 � Hoge kleefkracht
 � Eenvoudige mengverhouding met kleurcontrole
 � Hard
 � Na uitharding bewerkbaar (bvb bijschuren) en overschilderbaar.
 � Beperkte laagdikte mogelijk
 � Vloeistofdicht

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
EUCOCOL EP THIX moet ongeveer 24 uur vóór applicatie bewaard wor-
den tussen +15°C en +30°C. Zo is het product beter verwerk-, kneed- en 
vormbaar. Dilatatievoegen worden hernomen in het te plaatsen kunsthars-
systeem. Actieve scheuren of voegen moeten gedeactiveerd worden alvo-
rens op te vullen. Voegen, oude krimpvoegen en passieve barsten of scheu-
ren kunnen bekleed worden. Dit op voorwaarde dat zij niet worden gebruikt 
als dilatatievoegen of indien ze andere bewegingen van de constructie en 
de ondergrond niet volgen. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor 
ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 5°C tot 35°C.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Emmer met water
 � Handschoenen

Voorbereidingen
Verwijder losliggende en in slechte staat verkerende, niet vormvaste delen 
mechanisch, daarna goed borstelen en verwijder stof met een industriële 
stofzuiger. Het oppervlak moet vrij zijn van vuil, vet, onhechtingsmiddel, vet, 
olië, ontkistingsolie, cementhuid, oude niet goed hechtende verflagen, coa-
tings, kunstharslagen, lijmen, bitumen, ... of andere zaken die de hechting 
negatief kunnen beinvloeden.

Voorbereiding van het product
Draag plastic handschoenen. Vul een emmer met water en maak de hand-
schoenen nat. Neem gelijke volumedelen van de witte (A component) en de 
zwarte (B component).
Beide componenten kneden tot deze een homogene grijze kleur hebben. De 

handschoenen goed nat houden tijdens het kneden.
(TIP: Voor een betere kneedbaarheid: plaats beide verpakkingen voor het 
mengen in warm water.)

Applicatie van het product
Druk of hamer de gemengde pasta goed aan. Extra druk zorgt voor betere 
hechting, ook op een ruwe ondergrond wanneer deze niet perfect gereinigd 
is. Het oppervlak kan glad gestreken worden met natte handschoenen. Ver-
ticale en overhangende delen die dikker zijn dan 5cm moeten in meerdere 
lagen opgebouwd worden. 

Afwerking
Na uitharding kan EUCOCOL EP THIX en mechanisch bewerkt worden zoals 
bijvoorbeeld schuren en kan daarna overschilderd worden.

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

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Indien EUCOCOL EP THIX overlaagt zal worden met andere kunstharspro-
ducten, gelieve de technische fiches van deze systemen consulteren.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik

1,5kg/dm³

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen A-component: 
Witte thixotrope pasta van epoxyhars en filler

B-Component:
Zwarte thixotrope amineverharder pasta

Densiteit 1,5kg/dm³

Drukweerstand 35N/mm²

Treksterkte 15N/mm²

Hechting op beton >1,5N/mm²

Hechting op staal >3N/mm²

Warmtebestendigheid 60°C

Laagdikte 1 tot 50mm

Doorharding Krimpvrij

Mengverhouding A : B 1 : 1 (gewicht en volume)

Kleur Mengkleur = Grijs

 
Verwerkingstijd na het opmengen: ca. 1 uur
Overlaagbaar en bewerkbaar Na: 12 uur 
Beloopbaar: Na 24 uur.
Volledige mechanisch weerstand: Na 4 dagen 
Volledige chemische weerstand: Na 7 dagen.
Tijden gemeten bij 20°C, lagere temperaturen verlengen en hogere tem-
peraturen verkorten de uithardingstijd.
De uitharding kan versneld worden door middel van warme lucht 
(maximum 70°C).

EPOXYGEBASEERDE, ZEER THIXOTROPE COMPOUND
EUCOCOL EP THIX

TECHNISCHE FICHE - LIJMEN & AFDICHTEN
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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. 

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

Set van 5 kg
 Comp A: 2,5 kg
 Comp B: 2,5 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


