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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOCOL MS  is een MS-POLYMEER gebaseerde lijmkit die hecht op ver-
scheidene droge en vochtige ondergronden. Bijzonder geschikt voor het 
verlijmen van de EUCOCHEM bentoniet gebaseerde en synthetische pre-
ventieve zwelbanden of FPO voegbanden.

 � 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 instal-
lateurs, 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

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

 � Blijvend elastisch.
 � Veroorzaakt geen corrosie indien in contact met metaal.
 � Goede sterkte na uitharding.
 � Binnen en buiten toepasbaar.
 � Overschilderbaar met water en solvent gebaseerde verven.
 � UV en weersbestendig.
 � Eenvoudig in gebruik
 � 1 Component
 � Kant en klaar.
 � Solvent- en Isocyanaatvrij

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De ondergrond en de contactoppervlakken van de te verlijmen delen moe-
ten solide en vormvast zijn. Deze moeten ook vrij zijn van stof, vuil, vet, 
bekistingsolie, ... De verwerkingstemperatuur, de temperatuur van de om-
geving, het product en de oppervlakken moeten zich bevinden tussen +5°C 
en +40°C. Vochtgehalte ondergrond: maximum 10% - De ondergrond mag 
dus vochtig zijn maar moet vrij zijn van vrijstaand water. 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Cutter voor het afsnijden van de spuitmond op de gewenste diameter.
 � Kitpistool
 � Indien nodig om oppervlakken te ontvetten: EUCOSOLV MEK of een 

ander alternatief zoals Brandalcohol, Ethanol, ...

Voorbereidingen
Zuiver het oppervlak van stof, olie, vlekken, vetten, en andere onzuiverhe-
den. Verwijder slecht samenhangende delen van het oppervlak. De te verlij-
men materialen, de contactoppervlakken, indien nodig ontvetten. Verwijder 
roest en andere calamiteiten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. 
Verwijder het vrijstaande water volledig. Bij twijfel met betrekking tot een 

goede hechting is het steeds aan te raden om eerst een hechtingstest uit 
te voeren of neem contact op met uw EUCOCHEM vertegenwoordiger. Zeer 
uitzonderlijk is het aan te raden om eerst een primer te plaatsen op sterk 
zuigende of speciale ondergronden.

Applicatie van het product
Snij de spuitmond af op de gewenste diameter die geschikt is voor de cor-
recte toepassing. Plaats de koker in het kitpistool.

VOOR HET VERLIJMEN VAN EUCOPREV BENTONIET- en SYNTHETISCHE 
ZWELBANDEN:
Diameter spuitmond: 1cm. 
Breng EUCOCOL MS in een ril aan met een kitpistool in een dikte van onge-
veer 7 op 10 mm op het betonoppervlak en dit in het midden van de stort-
naad. Rol de zwelbanden uit en druk deze binnen de 10 minuten stevig in 
de lijm. De uiteinden van de banden dienen tegen elkaar gedrukt te worden 
met een zijdelingse overlapping van 5 cm. Extra vernageling zorgt ervoor 
dat de band nog steviger aan het beton hecht. Bij hangende toepassingen 
met EUCOPREV B gebruik maken van het EUCOPREV B GRID ipv enkel te 
vernagelen of te verlijmen.

VOOR HET VERLIJMEN EN MONTEREN:
Diameter spuitmond: afhankelijk van de toepassing. 
EUCOCOL MS in vertikale rillen of in dotten aanbrengen op de ondergrond 
of op het te verlijmen element. De rillen of dotten regelmatig verdelen. Breng 
de rillen parallel aan elkaar aan, zodat tussen de rillen luchtvochtigheid tot 
bij de lijm kan. De te verlijmen delen binnen de 10 minuten aanbrengen 
(afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het materiaal 
kan nu nog gecorrigeerd worden. Daarna goed aandrukken of licht aanklop-
pen met een rubber hamer.
Hanteer tussen de te lijmen delen een ruimte van 3,2 mm (d.m.v. afstand-
blokjes of foamtape), zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen 
(o.a. van belang in buitentoepassingen of onder vochtige omstandigheden).
De interne sterkte is direct na aanbrengen zodanig dat verlijmingen zonder 
klemmen of tijdelijke ondersteuningen mogelijk zijn.

Afwerking
Meteen de mogelijks vrijkomende, niet uitgeharde lijm aan de buitenranden 
verwijderen met een plamuurmes. Uitgeharde resten moet men mechanisch 
verwijderen.
EUCOCOL MS is nat in nat overschilderbaar met de meest gangbare water- 
en solvent gebaseerde verven. Uitgeharde lijm (Na 48 uur uitharding) eerst 
reinigen alvorens te overschilderen. Bij twijfel met betrekking tot een goede 
hechting van de verf aan EUCOCOL MS is het steeds aan te raden om eerst 
een hechtingstest uit te voeren.
EUCOPAINT ALKYD VERVEN hebben een verlengde droogtijd nodig.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Reiniging van het materiaal
Niet uitgeharde lijm met een plamuurmes verwijderen. Uitgeharde resten 
moet men mechanisch verwijderen.

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

LIJMKIT OP BASIS VAN MS-POLYMEER
EUCOCOL MS

TECHNISCHE FICHE - LIJMEN & AFDICHTEN
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Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde Norm

Basis grondstof MS-Polymeer

Uitharding Door de luchtvochtigheid

Temperatuursbestendigheid -40°C tot + 90°C

Vochtresistentie Zeer goed resistent

Vorstgevoelig Neen

Densiteit 1,56 kg/dm³ ISO 1183

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40 °C

Velvorming bij 23°C en 50% RV 17 minuten

Doorhardingstijd bij 23°C en 50% RV 2,5 - 3 mm/24h

Rek bij breuk 110% ISO 8339

Max. toelaatbare vervorming 20% conform ISO 
11600

Modulus bij 100% rek 1.6 N/mm² ISO 8339

Modulus bij breuk 1.70 N/mm² ISO 8339

Hardheid - shore A 60 ISO 868

Afschuifsterkte (beuk/beuk) Initieel: 10 g/cm²
Na 4 uur: 15 kg/cm²
Na 7 dagen: 32 kg/cm²  

Treksterkte (beuk/beuk) Initieel: 300 g/cm²
Na 4 uur: 14 kg/cm²
Na 7 dagen: 24 kg/cm²

Treksterkte (alu./alu.) Na 14 dagen: 15kg/cm²
Na 14 dagen + 20min à180°C: 
15kg/cm²

Solventgehalte Solventvrij

Isocyanaatgehalte Isocyanaatvrij

Droge stofgehalte +/- 100%

 
Chemische resistentie
Voor meer informatie met betrekking tot chemische resistentie gelieve con-
tact op te nemen met EUCOCHEM BV.

Extra documentatie & doorverwijzingen
Raadpleeg steeds alle technische en veiligheidsfiches van de te gebruiken 
producten. 

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
1 Component - MS polymeer
Kleur: wit
Kokers van 290 ml.
25 kokers / doos - 48 dozen / pallet
Houdbaarheid: 18 maanden na productiedatum.
Bewaren op een droge plaats, in de niet geopende verpakking.

EXTRA OPMERKINGEN
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en tijdens de  uithard- 
ing van het product.
Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap. 
Bij voltijdse bloodstelling aan hoge percentages relatieve vochtigheid kan 
schimmelvorming ontstaan.
Niet geschikt voor voegen met een breedte of diepte van minder dan 5mm
Geen hechting op volgende ondergonden die gebaseerd zijn op PE, PP, PA,  
PTFE, Bitumen.
Niet gebruiken op polycarbonaat of polycarbonaat ondergronden.
Niet gebruiken voor buitenbeglazing en niet compatibel met randafdichting 
van isolerende beglazing. Rechtstreeks contact vermijden.
Compatibel met PVB folies van veiligheidsglas, maar steeds een compatibi-
liteitstest uitvoeren omdat de kwaliteit en de samenstelling van deze folies 
kunnen variëren.

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


