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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOINJECT PU GEL is een hooggeconcentreerde, hydrofiele, waterver-
mengbare Polyurethaan-injectiegel. Door toevoeging van water (mengen 
met drinkwater) reageert het tot een zeer elastische gel. Afhankelijk van de 
hoeveelheid water dat men aan het hars zal toevoegen reageert het hars uit 
tot een flexibele gel of een flexibel schuim. Nadat het materiaal volledig is 
uitgehard, is het waterdicht tegen water onder druk. 
EUCOINJECT PU GEL wordt gebruikt in verschillende toepassingsgebieden. 

 � Scherminjecties achter tunnelwanden, beton, metselwerk, riolen, 
inspectieputten, kelders, parkeergarages, ...

 � Afdichten van waterlekken in beton, metselwerk, rioleringen, manga-
ten,... waar beweging of zettingen worden vewacht.

 � Injecteren van falende membranen en liners in tunnels.
 � Bodemstabilisatie.
 � Grondstabilisatie alvorens uitgraving.
 � Afdichten van dilatatievoegen (ondergronds).
 � Vullen van holtes en leemtes.
 � Injecteren van preventief geinstalleerde injectiekanalen zoals EUCO-

PREV TUBE en EUCOPREV TUBE PRO.

 � Enz.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Hydrofiel (mengbaar met water)
 � 1 component hars en drinkwater als Catalyst
 � Zeer elastisch
 � Geen vrije isocyanaten
 � Uitharding als gel of als hydrofiel schuim
 � Perfecte hechting op de zuigende ondergronden
 � Lage injectieviscositeit - diepe penetratie
 � Mengverhouding 1: 1 tot 1:13 met water
 � Reactietijd instelbaar tussen 10 seconden en 20 minuten
 � Niet bijtend en tast wapeningsstaal niet aan
 � Uitvoeren met 2 componenten-injectiepomp

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Vermijd injecties bij temperaturen die lager zijn dan +5°C. 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Boormachine en boren met een geschikte diameter en lengte.
 � Packers met een geschikte diameter en lengte. (Of strainer of TAM)
 � 2 componenten injectiepomp
 � Zuiver drinkwater als catalyst
 � EUCOPROOF CEM PLUG
 � EUCOSEAL MORTAR THIX
 � EUCOSOLV PUMP CLEAN

Voorbereidingen
Voordat de injectieprocedure wordt gestart, is een analyse van de situatie 
vereist. Naar aanleiding van de analyseresultaten (watersituatie, scheurei-
genschappen, scheurbreedte, voorkomen van holtes, watertemperatuur, 
grondsoort, etc.) is het noodzakelijk om de juiste mengverhouding te kiezen 
(Hars : water). 
Injectie van actieve naden en voegen: 
Ga na hoe de naden en voegen gepositioneerd zijn om te voorkomen dat 
men blinde gaten zou boren. Blinde gaten zijn boorgaten die niet door de 
naad of de voeg zijn geboord.
Lekkende actieve scheuren: 
Boor injectiegaten afwisselend links en rechts, of boven en onder de scheur 
en in een hoek van 45° naar de scheur toe. Dit om er zeker van te zijn dat 
de boorgaten doorheen de scheur gaan. 
De boorgaten moeten de scheur, kimnaad, voeg halfweg de dikte van de 
betonnen muur of vloer kruisen. verwijder het stof uit het injectiegat. Plaats 
een packer van de juiste diameter in de boorgaten. Indien nodig kan men de 
packers fixeren met EUCOPROOF CEM PLUG snelcement.
Scherminjectie:
Boor de nodige injectiegaten en gebruik de geschikte injectiepackers. Een 
voldoende groot injectiepatroon moet uitgewerkt worden. De boorgaten voor 
scherminjectie gaan door de volledige dikte van de wand of vloerplaat. Het 
af te dichten gebied wordt voorzien van packers in een 2 dimensioneel ras-
ter van max. 20 tot 30 cm. De packers zijn horizontaal gemonteerd en elke 
volgende rij is verschoven t.o.v de eerste. Indien nodig kan men de packers 
fixeren met EUCOPROOF CEM PLUG snelcement.
Grondinjectie:
Gebruik de juiste injectiepackers voor grondinjecties (Strainers/TAM). Instal-
leer de injectiebuizen in de juiste positie, volgens de juiste afstand, lengte en 
het juiste injectiepatroon (te bepalen door de projectingenieur).
Dilatatievoegen:
De boorgaten gaan door de volledige dikte van de wand of vloerplaat. Indien 
nodig kan men de packers fixeren met EUCOPROOF CEM PLUG snelcement.
Let er op dat de boorgaten de ingestorte voegbanden niet doorboren.
Voor andere toepassingen is het aan te raden om EUCOCHEM BV te con-
tacteren.

Voorbereiding van het product en het materieel
Zie hieronder om te mengverhoudingen hars/water te bepalen per toepas-
sing. Dit zijn indicatieve waarden omdat er verschillende factoren invloed 
hebben op verbruik, reactiesnelheid, enz. Het is daarom raadzaam om een 
bekertest uit te voeren. Doe de gewenste hoeveelheid A (hars) en de ge-
wenste hoeveelheid B (water) in een plastieken beker en meng door de 
inhoud van de bekers afwisselend bij elkaar te gieten. Kijk hoe lang het 
duurt vooraleer er een reactie start. Indien nodig de mengverhouding hars 
en water aanpassen.

Mengverhouding
Hars : Water Applicatietijd Reactietijd Toepassing

1 : 13 12’ 16’ Grondinjectie

1 : 10 3’ 9’ Scherminjectie

1 : 3 tot 1 : 5 1.5’ 3’ Dillatatievoeg

1 : 1 15” 1’ Actieve scheuren en voegen

Gebruik een 2 componenten injectiepomp met een variabel in te stellen 
volume ratio. Bevestig de slangen met de juiste lengte aan de pomp en aan 
de injectiekop die uitgerust is met een statische menger en spoelsysteem. 

1 COMPONENT POLYURETHAAN INJECTIEHARS, FLEXIBEL - GEL OF SCHUIM
EUCOINJECT PU GEL

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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Controleer de goede werking van de pomp. Stel de correcte mengverhou-
ding af. Controleer de werking van de injectiekop en het spoelsysteem. Het 
mengen van materiaal (hars + water) gebeurt in de statische menger van 
het injectieapparaat. Dat wil zeggen, net voor het injecteren. De mengver-
houding van de pomp moet worden ingesteld voordat de injectie wordt ge-
start. De juiste druk is de druk die nodig is om het hars door de packer te 
laten vloeien / in de bodem te laten migreren.

Applicatie van het product
Injectie van lekkende actieve naden, voegen of scheuren: 
Sluit de pomp aan op de eerste packer. Start met de injectie. Bij injectie van 
verticale kimnaden of scheuren is dit onderaan op de onderste packer. Ge-
bruik niet teveel druk bij het injecteren. De juiste druk is de druk die nodig is 
om het hars in de scheur of kimnaad te laten vloeien. Onderbreek de injectie 
vanaf het moment dat er hars uit de scheur of de kimnaad komt. Injecteer 
dan de volgende packer. Enz... Indien nodig kunnen de pakkers nogmaals 
nageïnjecteerd worden met hars.
Scherminjectie:
De injectie begint in een hoek op de onderste rij.  Het materiaal wordt geïn-
jecteerd tot er injectiegel uit de aangrenzende packer komt of als de juiste 
hoeveelheid materiaal wordt geïnjecteerd. Ga naar de volgende packer op 
dezelfde horizontale lijn. Etc. Injecteer de packers lijn per lijn en de injectie 
zal verder opwaarts worden voortgezet. De injectie moet continu plaats-
vinden, zodat er geen materiaal reageert in de menginrichting. Daarna het 
raster volledig opnieuw na-injecteren.
Grondinjectie:
Start met de injectie op de eerste strainer of TAM van het injectiepatroon.
Injecteer de benodigde hoeveelheid hars in de strainer of TAM. De beno-
digde hoeveelheid is afhankelijk van de diepte van injectie, grondsoort, type 
van injectiepacker, het injectiepatroon en dient berekend te worden door 
een projectingenieur. Injecteer onder zo laag mogelijke druk, de aanbevolen 
pompdruk is die wanneer het hars in de grond vloeit.
Ga naar de volgende injectiepacker wanneer de vereiste hoeveelheid
hars is geïnjecteerd. 
Dilatatievoegen:
Voor injectie van dilatatievoegen moet EUCOPROOF PU GEL worden ge-
mengd met water in een verhouding van maximaal 1 : 5 (Hars : water). Met 
deze mengverhouding vormt het materiaal een kleverig schuim en bereikt 
het een hoge hechting aan de voegranden. Sluit de pomp aan op de eerste 
packer. Start met de injectie. Gebruik niet teveel druk bij het injecteren. De 
juiste druk is de druk die nodig is om het hars te laten vloeien. Onderbreek 
de injectie vanaf het moment dat er hars uit de volgende packer komt. 
Injecteer dan de volgende packer. Enz... Indien nodig kunnen de pakkers 
nogmaals nageïnjecteerd worden met hars.

Voor andere toepassingen is het aan te raden om EUCOCHEM BV te con-
tacteren.

Afwerking
Verwijder de packers na de injectiewerken en vul het boorgat met EUCO-
PROOF CEM PLUG snelcement, met EUCOSEAL MORTAR THIX of een ander 
geschikt materiaal.

Reiniging van het materieel
Na de injectiewerken de harspomp met EUCOSOLV PUMP CLEAN spoelen 
en reinigen. Indien de pomp niet gebruikt zal worden in de komende dagen 
kan men de pomp vullen met olie tot de volgende injectie. Gebruik nooit
water om de hars kant van de pomp te reinigen of te vullen bij stockage.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Het verbruik is in elke situatie anders, moet ingeschat worden op de werf 

en zal beïnvloed worden door de hoeveelheid water, dikte van de betonnen 
muur of vloer, aanwezigheid van holtes in en rondom het beton, grote van de 
op te vullen holtes en leemtes, granulometrie en soort van de grond, etc...

Technische kenmerken
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen Polyurethaan prepolymeer

Densiteit ca. 1,18 kg/dm³

Viscositeit zuiver (hars zonder water) 
(Brookfield)

ca. 700 mPas (+25°C)

Viscositeit mengsel (hars met water) 
(Brookfield)

ca. 1.5 - 350 mPas (+25°C) afhankelijk van de 
mengverhouding.

Applicatietemperatuur + 5°C tot + 35°C

Kleur Bruin

 
Reactietijden: Zie “Voorbereiding van het product en het materieel”, 
hierboven omschreven.
 
Chemische resistentie
Hou er rekening mee dat EUCOINJECT PU GEL niet in alkalisch water kan 
worden geïnjecteerd, dit veroorzaakt reactieproblemen. Nadat EUCOINJECT 
PU GEL volledig is uitgehard, is het alkalisch stabiel. Voor gebruik in che-
misch en vervuild water 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
EUCOINJECT PU GEL is verkrijgbaar in 
 
 10 kg metalen bussen.
 (210 kg drums kan op aanvraag)

EUCOINJECT PU GEL is vochtgevoelig, opslag gebeurt in een droge ruimte 
tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid hars: 24 maanden na productieda-
tum, in de originele en ongeopende verpakking. Geopende verpakkingen 
dienen zo snel mogelijk te worden verwerkt.

EXTRA OPMERKINGEN
Afhankelijk van de dimensies van de holtes kunnen de genoemde 
verbruikshoeveelheden veranderen. Veranderingen in temperatuur (lucht, 
substraat, materiaal, water) zullen veranderingen in de reactiekarakteristieken 
van het materiaal tot gevolg hebben. 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 11:07 am


