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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOMARK ACRYLIC is een zeer snel uithardende, 1-component markeer-
verf op basis van acrylhars. Deze is solvent gebaseerd om een snelle uithar-
ding te bekomen. Deze markeerverf is geschikt om belijningen en marke-
ringen aan te brengen op bitumineuze ondergronden en absorberend beton.

 � Buiten toepassingen. (Of goed geventileerde binnenruimtes zoals bvb. 
parkeergarages of industriële hallen etc...)

 � Markering en belijning van buitenvloeren.
 � Aanbevolen voor bewegwijzering op vloeren van parkeergarages, 

opslagruimten, wegen, industriehallen, sport- en speelpleinen ...
 � Absorberende ruwe betonvloeren.

 � Bitumineuze ondergronden (asfalt, etc...).

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Uitstekende hechting op bitumineuze mengsels.
 � Snelle uitharding - Zeer korte herindiensttreding van de te behandelen 

zone.
 � Zeer goede slijtvastheid.
 � Instrooien van glasparels mogelijk om reflectie te verkrijgen.
 � Goede weerstand tegen verschillende invloeden en belasting bij 

wegdektoepassingen.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
EUCOMARK ACRYLIC moet ongeveer 24 uur vóór applicatie bewaard
worden tussen +15°C en +25 °C. De ondergrond, de omgevingstempera-
tuur en de temperatuur van het te gebruiken materieel moet zich tussen
de +10°C en + 30 ° C bevinden.
Relatieve omgevingsvochtigheid: max. 80%.
Vochtgehalte ondergrond: < 4% (gewichtsprocent).
Dauwpunt vóór en tijdens applicatie en tijdens het uitharden: Temperatuur
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.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Verfrol, borstel of airless spuitapparatuur, geschikt voor het gebruik van 

kunstharsen.
 � Menger (max. 300 tr./min) met spindel.
 � Verfemmers of verfbak.
 � Afplaktape.
 � Beschermende plastic folie.
 � EUCOSOLV MEK

Voorbereidingen
Zuiver het oppervlak van olie, bekistingsolie, cementhuid, vlekken en andere
onzuiverheden die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Herstel het 
oppervlak indien nodig volgens de geldende locale standaarden.
Bij het plaatsen van EUCOMARK ACRYLIC op bestaande oude coatings 
steeds het oppervlak voldoende opschuren, stofvrij maken en ontvetten. 
Zorg ervoor dat het oppervlak droog is en vrij is van vrijstaand water.
Bestaande dekvloeren en betonnen oppervlakken moeten minstens 28 da-

gen oud zijn. Bitumen gebaseerde oppervlakken moeten ook volledig uitge-
hard zijn.  Het oppervlak opschuren, kogelstralen of behandelen met een 
diamantschijf. Daarna het oppervlak opnieuw perfect stofvrij maken.
Gebruik steeds proper materieel en zuivere mengrecipienten.

Voorbereiding van het product
EUCOMARK ACRYLIC 2 minuten mechanisch opmengen met een menger 
en spindel (Max. 300 tr. / min) tot een homogeen mengsel is bekomen. 
Deze bewerking wordt uitgevoerd met een mixer op lage snelheid om geen 
lucht in de hars op te nemen. Dit vermijdt het ontstaan van luchtbellen in 
het mengsel en in de coating.
Indien gewenst kan men EUCOMARK ACRYLIC verdunnen met EUCOSOLV 
MEK. (Max. 2 tot 3 % - bv. bij applicatie met spuitapparatuur). Na het men-
gen is het product klaar voor gebruik.

Applicatie van het product
Het product kan nu worden aangebracht op het te behandelen oppervlak
met een verfrol (12 mm aanbevolen), borstel of met geschikt airles spuitap-
paratuur.
Optioneel kan een 2e laag aangebracht worden. Hou steeds rekening met 
voldoende droogtijd tussen de lagen. Doe dit tussen de 30 minuten à 24 uur 
na het aanbrengen van de eerste laag. (Afhankelijk van de omgevingstem-
peratuur.) Werk steeds kruiselings.

Afwerking
Meteen na het aanbrengen van EUCOMARK ACRYLIC kunnen er nu op-
tioneel, in de nog natte laag, glasparels gestrooid worden om reflectie te 
verkrijgen. (30 tot 40 gewichtsprocent).

Reiniging van het materiaal
Reinig de gebruikte gereedschappen met EUCOSOLV MEK vóór het
uitharden van EUCOMARK ACRYLIC. Uitgeharde productresten
moeten mechanisch worden verwijderd.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
0,250 tot 0,350 L/m²/laag - Afhankelijk van de ruwheid en de porositeit 
van de ondergrond.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen Acrylpolymeren opgelost in solvent

Densiteit 1,45 kg/dm³

Droge stof gehalte 72% (+/- 2) in gewicht
50% (+/- 2) in volume

Voorkomen 1 component

Vlampunt > 9°C

Hechtsterkte > 2 MPa

Applicatietemperatuur +10°C to + 30°C

VOC / COV: Conform volgens 2004/42/CE.
Opgelegde limiet door de EU voor dit type product:
500g/l de COV (2010).
Het opgemengde product bevat : 423 g/l de COV.

Uitzicht Aspect: MAT
Kleur: ZWART / WIT / RAL 1023 - 3020 - 5012 - 
6024 of RAL OP AANVRAAG

SNEL UITHARDENDE, 1 COMPONENT, ACRYL GEBASEERDE MARKERINGSVERF
EUCOMARK ACRYLIC

TECHNISCHE FICHE - WEGENBOUW & INFRASTRUCTUUR
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Verwerkingstijd na het opmengen:
 Ca. 60 minuten (Bij 15°C)
 Ca. 30 minuten (Bij 20°C)
 Ca. 15 minuten (Bij 30°C)
Overlaagtijd: plaatsen van een optionele 2e laag.
 Ca. 30 min. tot max. 24 uur (Bij 20°C)
Beloopbaar:
 Ca. 30 minuten ( Bij 20°C)
Licht verkeer:
 Ca. 3 uur (Bij 20°C)
Volledig mechanisch belastbaar: Na 24 uur.
Volledige chemische weerstand: Na 24 uur. (Opgelet: ook water is
een chemisch product)
Volledige uitharding: Na 24 uur.
* Andere omgevingstemperaturen en ook de relatieve vochtigheid beïn-
vloeden de hierboven vermelde gegevens.
 
Chemische resistentie
Goede chemische resistentie. Bij gebruik in contact met chemisch produc-
ten is het aan te raden uw EUCOCHEM bv vertegenwoordiger te raadplegen.

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
EUCOMARK ACRYLIC is beschikbaar als volgt:

 Pot van 3 L
 Pot van 10 L

EUCOMARK ACRYLIC is te bewaren in de originele, ongeopende verpakking 
en in een droge ruimte. Niet in de vlakke zon bewaren en tussen +5°C en 
+30°C. 12 Maand houdbaar na productiedatum 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 11:07 am


