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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOINJECT PU HARD is een 1 Component, polyurethaan injectiehars voor 
het afdichten van waterlekken. In contact met water zal het hars snel re-
ageren. Het schuim dat ontstaat heeft een groot expansievolume. Het zal 
gecompacteerd opschuimen in de scheuren of voegen en deze afdichten.

 � Afdichten van waterlekken.
 � Kelder, funderingen, slibwanden, damwanden, secanspaalwanden, 

liftputten, ...
 � Opvullen en afdichting van grote scheuren, holtes, leemtes, grindla-

gen,...
 � Injectie in mijnen, tunnels, buisdoorgangen, drill & blast, TBM toepas-

singen.
 � Combigrouting
 � Injecteren van scheuren en grindnesten in beton.
 � Afdichten en stabiliseren van waterlekken in riolen en inspectieputten.
 � Grondstabilisatie en injecteren van ankers in poreuze ondergrond.
 � Injecteren van TAM/strainer pijpen.

 � Enz.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Het uitgehard polyurethaanhars is onschadelijk voor het milieu
 � Resistent tegen micro organismen.
 � 1 component systeem.
 � Verschillende reactietijden mogelijk (met catalyst:  EUCOINJECT PU 

HARD CAT)
 � Het uitgehard polyurethaanhars is medium hard
 � Hoge druksterkte
 � Goede chemische resistentie
 � Hydrofoob - waterreactief
 � Ftalaat vrij
 � Gesloten cellig
 � Laag viskeus

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Verwerkingstemperatuur 5 - 40 ° C

Benodigdheden & complementaire producten
 � Boormachine en boren met een geschikte diameter en lengte.
 � Packers met een geschikte diameter en lengte.
 � Injectiepomp
 � EUCOINJECT PU HARD CAT
 � EUCOPROOF CEM PLUG
 � EUCOPROOF MORTAR THIX
 � EUCOSOLV PUMP CLEAN

Voorbereidingen
Injectie van 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 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.

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

Voorbereiding van het product en het materieel
De EUCOINJECT PU HARD CAT schudden voor gebruik. Voeg de geweste 
hoeveelheid catalyst (0%-10%) toe aan het EUCOINJECT PU HARD injectie-
hars. Zie de tabel hieronder om te bepalen hoeveel catalyst toe te voegen in 
functie van de gewenste reactietijden en het expansief volume.

Met 
EUCOINJECT PU 

HARD CAT
0% 5% 10%

Start Einde Start Einde Start Einde

0:20 2:10 54V 0:10 0:45 64V 0:07 0:25 75V

Maak enkel een hoeveelheid hars met accelerator aan dat verwerkbaar 
is in één werkdag. Meng de accelerator goed onder het injectiehars en 
bescherm het mengsel daarna tegen vocht en regen om een vroegtijdige 
reactie te voorkomen.

De injectie kan uitgevoerd worden met een handpomp, pneumatische
of elektrische pomp afhankelijk van de toepassing. Gebruik steeds een 
aparte pomp voor het injecteren van water en hars. Ga na of de pompen 
goed werken. Vooraleer te starten met de injectie moet de harspomp ge-
spoeld worden met EUCOSOLV PUMP CLEAN, er mag geen water in de 
harspomp aanwezig zijn om verstopping van de pomp te voorkomen.

Applicatie van het product
Een pre-injectie met water in de scheur of de naad is mogelijk. Dit zorgt 
ervoor dat het injectiehars beter zal reageren. Gebruik steeds een aparte 
waterpomp voor het injecteren van het water. Dit om verstopping van de 
harspomp te voorkomen. Giet het aangemaakte mengsel (hars met catalyst) 
in het reservoir van de harspomp. Sluit de pomp aan op de eerste packer. 
Start met de injectie. Bij injectie van verticale kimnaden of scheuren is dit 
onderaan op de laagste packer. Gebruik 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 niet-gere-
ageerd hars uit de scheur of de kimnaad komt. Injecteer dan de volgende 
packer. Enz... Indien nodig kunnen de pakkers nogmaals nageïnjecteerd 
worden met hars. Post-injectie met water is mogelijk na het injecteren van 

1 COMPONENT POLYURETHAAN INJECTIEHARS, MEDIUM HARD.
EUCOINJECT PU HARD

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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de laatste packer om het overgebleven hars te laten reageren. Doe dit met 
de waterpomp, nooit met de harspomp. Dit om verstopping van de hars-
pomp te voorkomen.

Afwerking
Verwijder de packers na de injectiewerken en vul het boorgat met EUCO-
PROOF CEM PLUG snelcement, met EUCOPROOF 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 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, etc...

Technische kenmerken
EUCOINJECT PU HARD
Consistentie en kleur:  vloeistof, donkerbruin 
Geur: Typisch 
Specefieke dichtheid (bij 23°C): ca. 1,14 g / cm³ 
Viscositeit (bij 23°C): ca. 230 mPas 

EUCOINJECT PU HARD CAT 
Consistentie en kleur: vloeistof, lichtgeel 
Geur:  Typisch, amine
Dichtheid (bij 23°C): ca. 0,91 g / cm³ 
Viscositeit (bij 23°C): ca. 15 (+/- 5)  mPas 

Verwerkingstemperatuur: 5 - 40 ° C
Reactietijden: Zie “Voorbereiding van het product en het materieel”, 
hierboven omschreven.
 
Chemische resistentie
Het uitgehard polyurethaanhars is goed chemisch resistent, is
onschadelijk voor het milieu en resistent tegen micro organismen.

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 HARD:
 10 kg verpakking
 22 kg verpakking

EUCOINJECT PU HARD CAT:
 4.5 kg verpakking

EUCOINJECT PU HARD & CAT:
De producten zijn vochtgevoelig, opslag gebeurt in een droge ruimte tussen 
+15°C en +25°C, vrij van vorst, hitte en direct zonlicht.
Houdbaarheid hars:
12 maanden na productiedatum, in de originele verpakking.
Houdbaarheid accelerator:
12 maanden na productiedatum, in de originele verpakking.
Geopende verpakkingen dienen zo snel mogelijk te worden verwerkt.

EXTRA OPMERKINGEN
De te injecteren zone moet steeds water bevatten om het te kunnen 
injecteren. Dit is omdat EUCOINJECT PU HARD een waterreactief hars is. 
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


