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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOJOINT B is een flexibele FPO (Fine Poly-Olifine) waterdichtingsband
om te verlijmen over bewegende voegen en barsten met EUCOCOL EP WS.
EUCOJOINT B is een elastische band om actieve en passieve voegen en 
scheuren tussen verschillende bouwelementen af te dichten in parkeerga-
rages, reservoirs, bekkens, tunnels, ondergrondse constructies, bruggen, 
etc …

VOORDELEN & KENMERKEN
 � Op natte en droge ondergrond (in combinatie met EUCOCOL EP WS).
 � Elastisch
 � Zowel positieve als negatieve waterdruk
 � Geperforeerde versie mogelijk op aanvraag
 � Horizontale en verticale toepassingen
 � Toepasbaar op grote voegen en scheuren met grote dilatatie
 � Vloeistofdicht
 � Gemakkelijke applicatie

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +10°C en +25°C.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Schuurpapier (GRID 80)
 � Hete lucht blazer of EUCOCOL MS om de verschillende delen EU-

COJOINT B aan elkaar te lassen of te lijmen.
 � EUCOCOL EP WS om EUCOJOINT B aan het oppervlak te verlijmen.
 � Elektrische menger met mengspindel
 � Afplakband
 � Spatel of troffel
 � Aandrukrol
 � EUCOREP EP (afhankelijk van de uitvoeringsmethode i.f.v. de belasting)

Voorbereidingen
Ga steeds na of het contactoppervlak waarop de verlijming van EUCOJOINT 
B met EUCOCOL EP WS zal uitgevoerd worden voldoende sterk is, een goe-
de samenhang vertoont en structureel gezond is volgens de geldende tech-
nische voorschriften. Determineer hoeveel positieve en negatieve druk er na 
uitvoering op de EUCOJOINT B zal komen. Dit om de juiste dikte te kunnen 
bepalen van de EUCOJOINT B. Zorg voor een zuiver, stof en vet vrij opper-
vlak. Verwijder losliggende en slecht samenhangende delen. Metalen op-
pervlakken zandstralen tot SA 3. Waterdruk tijdens de applicatie vermijden.
De randen van een scheur voorbereiden: 
Verwijder losliggende en slecht hechtende delen. De scheur moet zuiver, 
stof, olie en vet vrij gemaakt worden. Controleer de randen van de scheur of 
ze sterk en samenhangend genoeg zijn. 
De randen van een voeg voorbereiden:
Verwijder losliggende en slecht hechtende delen. Afhankelijk van de
gekozen oplossing om de voeg af te dichten moeten de randen van
de voeg verzonken zijn. Probeer hierbij een zo vlak mogelijk contactopper-
vlak te creëren daar waar de lijm zal aangebracht worden.

De voeg moet zuiver, stof, olie en vet vrij gemaakt worden. Controleer
de randen van de voeg of deze sterk en samenhangend genoeg zijn.

Kies de juiste uitvoeringsmethode in functie van de belasting van de con-
structie. (bvb autoverkeer over een dilatatievoeg etc…)
Hieronder enkele uitvoeringsmogelijkheden in functie van de mogelijke be-
lasting van de constructie:

Lichte mechanische belasting - Verlijming op het oppervlak:

EXPANSIEVOEG

LAAG PRODUCTNAAM

3 Lijm EUCOCOL EP WS 

2 Afdichtingsband EUCOJOINT B

1 Lijm EUCOCOL EP WS 

S Substraat

 
BEWEGENDE SCHEUR

LAAG PRODUCTNAAM

3 Lijm EUCOCOL EP WS 

2 Afdichtingsband EUCOJOINT B

1 Lijm EUCOCOL EP WS 

S Substraat beton

FLEXIBELE POLYOLEFINE (FPO) WATERDICHTINGSBAND
EUCOJOINT B

TECHNISCHE FICHE - LIJMEN & AFDICHTEN
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VLOER-WAND AANSLUITING

LAAG PRODUCTNAAM

3 Lijm EUCOCOL EP WS 

2 Afdichtingsband EUCOJOINT B

1 Lijm EUCOCOL EP WS 

S Substraat

Zware mechanische belasting - Verlijming op het oppervlak:

EXPANSIEVOEG MET BESCHERMPLAAT

LAAG PRODUCTNAAM

6 Bevestigingsbouten 1 zijde van de beschermplaat

5 Beschermplaat

4 Afstandhouder

3 Lijm EUCOCOL EP WS 

2 Afdichtingsband EUCOJOINT B

1 Lijm EUCOCOL EP WS 

S Substraat

Lichte mechanische belasting - Verzonken in het oppervlak

EXPANSIEVOEG

LAAG PRODUCTNAAM

4 Epoxymortel EUCOREP EP

3 Lijm EUCOCOL EP WS 

2 Afdichtingsband EUCOJOINT B

1 Lijm EUCOCOL EP WS 

S Substraat

Zware mechanische belasting - Verzonken in het oppervlak:

EXPANSIEVOEG MET BESCHERMPLAAT

LAAG PRODUCTNAAM

6 Bevestigingsbouten 1 zijde van de beschermplaat

5 Beschermplaat

4 Epoxymortel EUCOREP EP

3 Lijm EUCOCOL EP WS 

2 Afdichtingsband EUCOJOINT B

1 Lijm EUCOCOL EP WS 

S Substraat

Voorbereiding van het product
Bij applicaties, waar de voegen of scheuren langer zijn dan de beschikbare
rollengtes, is het mogelijk om de uiteinden van EUCOJOINT B aan elkaar 
te lassen. De aan elkaar te lassen delen van de afdichtingsband moeten 
opgeruwd of geschuurd worden (Grid 80). Het product is aan elkaar te las-
sen met een hete luchtblazer. (aanbeveling ≥ 1500 watt / 340 °C). Het is 
belangrijk om een lage temperatuurinstelling te selecteren, zodat alleen het 
oppervlak van de afdichtingsband smelt, dit om de dichtheid ervan te kun-
nen garanderen. Hou rekening met een lichte krimp in de breedte van de 
band bij het lassen van de dunnere types afdichtingsbanden.
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Het is ook mogelijk om de verschillende delen met EUCOCOL MS aan elkaar 
te lijmen. Zorg voor een zuiver, stof en vet vrij oppervlak. Verlijm de 2 delen 
aan elkaar met 2 lijmrillen die aangebracht worden haaks op de lengterich-
ting van EUCOJOINT B.

In de beide gevallen een overlap van minstens 5 cm voorzien en insluiting 
van lucht absoluut vermijden.
Om de lijm EUCOCOL EP WS aan te maken en om deze te verwerken ver-
wijzen we naar de desbetreffende technische fiche.

Applicatie van het product
Als volgt afplakband aanbrengen aan beide zijden van de voeg of scheur 
waar de lijm zal aangebracht worden om de zone af te bakenen. EUCOCOL 
EP WS rechtstreeks aanbrengen op het lijmoppervlak met een spatel of 
truweel en druk goed aan om een optimale hechting aan het oppervlak 
te bekomen. Zorg ervoor dat de lijm niet over de voeg of de scheur komt. 
Verwijder daarna de afplakband.
Druk EUCOJOINT B in de EUCOCOL EP WS. Zorg ervoor dat de lijm vol-
ledig in contact is met de afdichtingsband en rol na met een aandrukrol om 
luchtinsluiting, blazen en plooien te vermijden.

In het midden en over de volledige lengte van de EUCOJOINT B de af-
plakband (breedte gelijk aan de breedte van de voeg of scheur) kleven. 
Alsook aan de buitenste randen opnieuw afplakband aanbrengen. Daarna 
EUCOCOL EP WS uitsmeren met een spatel of truweel over de eerste laag 
EUCOCOL EP WS en over EUCOJOINT B. Hierna alle afplakband verwijderen.
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Afwerking
Verwijder meteen na het lijmen het overtollige materiaal en de afplakband. 
Lijmresten die toch uitgehard zijn moeten nadien mechanisch verwijderd 
worden.
Voor de verzonken toepassingsmethodes na ongeveer 2 uur de EUCOREP 
EP epoxymortel zonder primer aanbrengen. Zorg ervoor dat de mortel niet 
over de zone van de scheur of voeg komt. Bij zware belasting kan het geheel 
afgedekt worden met een beschermplaat.
Het fixeren van de beschermplaat mag de dilatatie van de verschillende
bouwelementen niet belemmeren.

Reiniging van het materiaal
Vóór het uitharden van EUCOCOL EP WS het gereedschap reinigen
met SOLVENT MEK. Uitgeharde lijmresten moeten later mechanisch
verwijderd worden.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1 m EUCOJOINT B per lopende meter voeg/scheur.
 (Hou rekening met de min overlap van 5 cm)

1,5 kg/m²/mm laagdikte EUCOCOL EP WS.
 (Minimum totale laagdikte = 2 mm)

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Dikte 1 mm Dikte 2 mm

Basisgrondstof FPO FPO

Gewicht Ca. 900 g/m² Ca. 1830 g/m²

Scheurweerstand - Lengterichting
DIN EN 12311-2 Methode B 15 N/mm² 10 N/mm²

Scheurweerstand - Breedterichting
DIN EN 12311-2 Methode B

15 N/mm² 10 N/mm²

Rek bij breuk - Lengterichting
DIN EN 12311-2 Methode B

620 % 680 %

Rek bij breuk - Lengterichting
DIN EN 12311-2 Methode B 670 % 710 %

Scheurweerstand - Lengterichting
DIN EN 12310-1

260 N 540 N

Scheurweerstand - Lengterichting
DIN EN 12310-1

260 N 530 N

Waterdampdoorlaatbaarheid
DIN EN 1931 Methode B 60m 125m

Hardheid Shore A 87 87

Hechtsterkte
DIN EN 1348 > 4.0 N/mm² * > 4.0 N/mm² *

Afscheurweerstand - Hout > 100 N* > 100 N*

Waterdichtheid:
DIN EN 1928 - A  / 60kPa / 24h
DIN EN 1928 -B  / 400kPa / 72h

Waterdicht Waterdicht

Maximum druk bij barsten > 4.0 bar > 4.0 bar

UV- bestendigheid, min.
DIN EN ISO 4892-3 6500 h > 6500 hSch

Brandklasse
DIN ISO 11925-2  /  EN 13501-1

Klasse E Klasse E

Temp.tresistentie min/max -30°C / +90°C -30°C / +90°C

Kleur Grijs Grijs

* afhankelijk van de gebruikte lijm

Chemische resistentie
Zoutzuur 3%   = RESISTENT
Zwavelzuur 35%   = RESISTENT
Citroenzuur 100g/L  = RESISTENT
Melkzuur 5%  = RESISTENT
Kaliumhydroxide 3% tot 20 %  = RESISTENT
Natriumhypochloride 0.3 g/L = RESISTENT
Zoutoplossing in water 20g/L = RESISTENT
Zeewater   - RESISTENT
Voor meer informatie 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. 

COMPLIES WITH BELGIUM 
EMISSION LEGISLATION
(2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

VOC

 
UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
EUCOJOINT B is beschikbaar als volgt:

Standaard = Rollen van 20 meter waarvan:
Dikte 1 mm en Breedte 200/250/300/400 mm
Dikte 2 mm en Breedte 200/250/300/400 mm

Geperforeerde versie = Rollen van 20 meter waarvan:
Dikte 1 mm en Breedte 200/250 mm
Dikte 2 mm en Breedte 200/250 mm

Maximum 12 maanden, in de originele verpakking, op een droge
en koele plaats. Bescherm tegen direct zonlicht. 
OPGELET: 2 Maanden na het openen van de verpakking het materiaal ver-
werken.

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 11:07 am


