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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPREV AKTIBLADE PRO is een galva metaalplaat als voegdichting (kim-
blik) met een flexibele coating en daarop ingestrooid granulaat. Het element 
is 2000 mm lang en 150 mm breed.  De totale dikte bedraagt ongeveer
1,9 mm.  EUCOPREV AKTIBLADE PRO is voorzien van een zeer speciale 
elastische coating aan beide kanten.

EUCOPREV AKTIBLADE PRO wordt gebruikt voor de permanente afdichting 
tegen water onder druk in constructievoegen, betonnen stortnaden van 
wand/vloerplaat. Daarnaast wordt het voegelement ook gebruikt voor de 
afdichting van betonnen constructievoegen tussen wand/wand, vloer/vloer, 
wand/plafond in de algemene bouw en civiele techniek.

VOORDELEN & KENMERKEN
De speciale elastische coating op de plaat wordt ingestrooid met een spe-
ciaal granulaat om voor een betere mechanische hechting op vers beton te 
zorgen. De oppervlakteverbeterende coating betekent een drastische ver-
lenging van de waterweg, en het effect van het sinteren van het verse beton 
op de hechtende composietlaag wordt ook bereikt.
In vergelijking met andere productsystemen heeft EUCOPREV AKTIBLADE 
PRO een beschermende folie op de coating die oplost in contact met het 
water van het beton. Het is dus niet nodig om een beschermfolie te verwij-
deren, wat een arbeidsstap minder is.

 � Perfect verbeterde hechting aan vers beton.
 � Speciale flexibele coating met granulaat.
 � Hoge hechtsterkte.
 � Bestand tot 5 bar waterdruk.
 � Geen kleverig oppervlak - geen beschermfolie te verwijderen.
 � Minimum betondekking van slechts 3 cm (min. inbouwdiepte)
 � Buigzaam om hoeken te vormen.
 � Kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden
 � Kan zowel binnen als buiten toegepast worden

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Kijk welke toepassingsmethode je moet gebruiken in functie van de wa-
terdruk. Raadpleeg in functie hiervan ook de paragraaf “Applicatie van het 
product” op deze technsiche fiche. 

Benodigdheden & complementaire producten
 � In functie van de applicatiemethode:
 � EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP F (*apart te bestellen)
 � EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O
 � EUCOPREV AKTIBLADE PRO TAPE (*apart te bestellen - in functie van 

de gekozen applicatiemethode)
 � EUCOPREV MASTIC S (*apart te bestellen - in functie van de gekozen 

applicatiemethode)

Applicatie van het product
EUCOPREV AKTIBLADE PRO wordt geplaatst in het midden van de af te 
dichten constructievoeg (wand/vloer, wand/wand, vloer/vloer, wand/pla-
fond). De installatie wordt uitgevoerd met afzonderlijke EUCOPREV AKTI-

BLADE PRO CLAMP F fixatieklemmen.
Het overlappen van elementen kan op twee manieren gebeuren, afhankelijk 
van de verwachte waterdruk.

Waterdruk tot 2 bar:
Slechts 5 cm overlapping (element/element) en vastgezet met EUCOPREV 
AKTIBLADE PRO CLAMP O.

Waterdruk tot 5 bar:
Overlapping (element/element) moet worden voorzien van EUCOPREV AKTI-
BLADE PRO TAPE (dunne bentoniet zweltape, 5 cm breed) en vastgezet met 
EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O.

Als alternatief kan de overlappingsvoeg worden vastgezet met kit van zwel-
polymeer EUCOPREV MASTIC S. Elke overlap moet worden vastgezet met 
EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O om beschadiging te vermijden tij-
dens het gieten van het beton.

(Omwille van de configuratie van EUCOPREV AKTIBLADE PRO kan het ook 
geplaatst worden in het vers gegoten beton tijdens het gieten, dit kan enkel 
als toepassing wand/vloer-voeg en is meestal niet conform de standaard 
regelgeving. Check eerst de regionale standaardregelgeving. De overlap-
ping (element/element) moet vastgezet worden met EUCOPREV AKTIBLADE 
PRO CLAMP O)

Het kimblik EUCOPREV AKTIBLADE PRO kan manueel gebogen worden bij 
toepassingen in hoeken en doorbuigingen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1 m voeg : 1 m metaalplaat. Om het aantal platen te bepalen, rekening 
houden met een overlapping van 5 cm per 2 m voeg.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basisgrondstoffen Galva metaalplaat + APEO-vrije contactcoating + inge-
strooid granulaat met componenten van siliciumdioxide

Hoogte element 150 mm

Dikte element (basis) +/- 0,65 mm

Lengte element 2000 mm

Totale dikte +/- 1,9 mm

Oppervlak Niet kleverig

Temperatuur bestendigheid -40°C tot +140°C

Geur Geurloos

 
Chemische resistentie
Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild water is het aan te raden 
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
1 houten krat bestaat uit:
 50 elementen van 2 m
 50 stuks EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP O

METALEN PLAAT MET FLEXIBELE COATING EN INGESTROOID GRANULAAT VOOR DE AFDICHTING VAN CONSTRUCTIEVOEGEN.
EUCOPREV AKTIBLADE PRO

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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8 houten kratten = 1 palet

Apart te bestellen:
EUCOPREV AKTIBLADE PRO CLAMP F
EUCOPREV AKTIBLADE PRO TAPE
EUCOPREV MASTIC S - afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode.

De opslag van EUCOPREV AKTIBLADE PRO gebeurt in een droge, vorstvrije 
ruimte, +5°C tot +30°C, in de ongeopende, originele verpakking met een 
houdbaarheid van 24 maanden mits bewaring onder de hiervoor beschre-
ven voorwaarden.

EUCOPREV AKTIBLADE PRO is niet toxisch.

EXTRA OPMERKINGEN
Raadpleeg steeds alle technische fiches van de te gebruiken producten. 
Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap.

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


