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TOEPASSINGSGEBIED
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 sa-
menhang van de gelijmde materialen. 
Uitermate geschikt voor het verlijmen van de EUCOJOINT B flexibele polyo-
lefine (FPO) waterdichtingsband.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � 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

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
EUCOCOL EP WS moet ongeveer 24 uur vóór applicatie bewaard worden 
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 WS nooit verwerken onder de +10°C.
Relatieve omgevingsvochtigheid: max. 80%.
Vochtgehalte ondergrond: < 5% (gewichtsprocent).
Dauwpunt vóór en tijdens applicatie en tijdens het uitharden: De tempera-
tuur van de ondergrond moet +3°C hoger zijn dan het dauwpunt. Zorg 
voor voldoende verluchting na applicatie om een goede uitharding van het 
product te bekomen. 
Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm2

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

Benodigdheden & complementaire producten
 � Mixer met spindel
 � Troffel, spaan of spatel.
 � EUCOSOV MEK.
 � Afplaktape.

Voorbereidingen
Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van vrijstaand water (vochtgehal-
te < 10%). Scheuren, barsten, voegen en andere delen die grote hoeveelhe-
den water voeren lekdicht maken met de EUCOCHEM bv EUCOINJECT injec-
tieharsen. Verwijder losliggende 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, coatings, kunstharslagen, lijmen, bitumen, 
... of andere zaken die de hechting negatief kunnen beinvloeden. De onder-
grond moet mechanisch voorbehandeld worden. Bijvoorbeeld door kogel-, 
zandstralen 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. 

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

Applicatie van het product
Verdeel en profileer met een troffel en werk af met een spaan of spatel. 
Minimum laafdikte is 2 mm. Voor het verlijmen van objecten is het aan te 
raden om gebruik te maken van de dubbele verlijmingstechniek. Stutten van 
zwaar te verlijmen elementen kan noodzakelijk zijn en dit tot de volledige 
uithardingstijd van de lijm ( ca. 24h - afhankelijk van de omgevingstempera-
tuur).

Voor het verlijmen van EUCOJOINT B - FPO banden, verdeel de lijm op het 
oppervlak (breder dan het contactoppervlak). Druk de banden in de lijm. Rol 
na met een drukrolletje. Daarna in het midden de afplaktape aanbrengen 
over de volledige lengte van de FPO banden. Breng opnieuw een laag lijm 
aan (breder dan het contactoppervlak).

Afwerking
Verwijder meteen na het aanbrengen van de lijm het overtollige materiaal 
en de afplakband. Lijmresten die toch uitgehard zijn moeten nadien mecha-
nisch verwijderd 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 WS overlaagt zal worden met andere kunstharspro-
ducten, gelieve de technische fiches van deze systemen ook consulteren.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1,5 kg/m²/mm laagdikte 
Minimum laagdikte: 2 mm

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

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

Densiteit 1.5 kg/dm³

Druksterkte >10 N/mm²

Buigsterkte >10 N/mm²

LICHT THIXOPROPE EPOXYLIJM - HECHT OP VOCHTIGE ONDERGROND
EUCOCOL EP WS

TECHNISCHE FICHE - LIJMEN & AFDICHTEN
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Hechting op droog en nat beton Superieur aan de samenhang van
het materiaal

Hechting op staal >10 N/mm²

Warmtebestendigheid 60°C

Verwerkingstijd ca 90 minuten bij 20°C

Kleur Mengkleur betongrijs

 
Verwerkingstijd na het opmengen: 90 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. 

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

Set van 6 kg
 Comp A: 4 kg
 Comp B: 2 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


