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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPREV MASTIC is een 1 component verspuitbare zwelpasta voor de 
waterdichting van constructievoegen en stortnaden tegen gladde en ruwe 
ondergronden. Deze is ontwikkeld om te zwellen in contact met water en 
vervolgens een waterdichting te creëren en de voeg of naad af te sluiten 
van indringend water.

 � Buitenkant buizen
 � Buitenkant afstandshouders, draad- en trekstangen
 � Ruwe of gladde constructie- en hernemings voegen, stortnaden,... in 

beton.
 � Prefab-elementen, aanstorten tegen voorgevormde betonelementen.
 � Aanstorten tegen damwandplanken, secanspale wanden, bestaande 

wanden, ...
 � Stortnaad vloerplaat/wand.
 � In combinatie met kimblik om toch een actief systeem te creëren.
 � Als lijm voor bentoniet- en synthetische zwelbanden zoals EUCOPREV 

B - EUCOPREV B SALT - EUCOPREV S 4V en 7V - EUCOPREV S SALT 
of andere...

 � Uitvlakken van een te ruwe ondergrond alvorens het plaatsen van 
bentoniet- en synthetische zwelbanden.

 � Enz... 

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Eén-component systeem.
 � MDI gebaseerd.
 � Zeer goede hechting op beton en staal.
 � Kan geplaatst worden op vochtige ondergronden en in vochtige 

omstandigheden.
 � Hoge elasticiteit.
 � Blijft elastisch na uitharding.
 � Solvent vrij.
 � Hoge zwelling: tot 450%.
 � Kan onder water aangebracht worden.
 � Zakt niet uit.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Ga na of de druk die de zwelpasta tijdens het zwellen zal overdragen op 
het beton niet te groot is. Een voldoende betondekking is dus te voorzien. 
Plaats de strip steeds in het midden van de stortnaad. Aan elke kant van de 
EUCOPREV MASTIC is er een betondekking van 7 cm noodzakelijk en dit om 
het breken van het beton onder de expansiedruk te vermijden. 
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen + 1°C en +40°C 
Bij twijfel of EUCOPREV MASTIC zal hechten op een twijfelachtige
ondergrond dan is het aan te raden om eerst een hechtingstest uit
te voeren.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Kitpistool (gesloten buis) + spuitmond voor worsten 600cc

Voorbereidingen
Zuiver het oppervlak van stof, olie, bekistingsolie, vlekken en andere onzui-
verheden door middel van borstelen, met een luchtdruk lans, enz.... 
EUCOPREV MASTIC is een kant en klaar product. Plaats de worst in het 
kitpistool. Snij vervolgens 1 cm af van de top van de worst. Sluit de koker 
met de huls om bevestig de spuitmond. Snij de spuitmond af op de juiste 
diameter. (1 cm)

Applicatie van het product
Als spuitbare zwelpasta:

Breng EUCOPREV MASTIC aan met het kitpistool in het midden van de voeg 
in een ononderbroken ril van minstens 1 cm op 1 cm. Voor sommige zwaar-
dere toepassingen kan het noodzakelijk zijn om meerdere rillen te plaatsen. 

Verlijming van bentoniet- en synthetische zwelbanden:

Spuit de EUCOPREV MASTIC  met een kitpistool in een ril met een dikte van 
10 mm op het betonoppervlak in het midden waar de stortnaad zich zal 
vormen. Dus op de plaats waar de zwelband moet aangebracht worden. Rol 
de zwelband uit en druk de band stevig aan in de lijm binnen de 10 minuten. 
De uiteinden van de band aan de overlapping dienen ook stevig tegen elkaar 
gedrukt te worden. Extra vernageling zorgt ervoor dat de band stevig op het 
beton bevestigt is.
Raadpleeg ook de technische fiches van de EUCOCHEM PRODUCTEN:
EUCOPREV B - EUCOPREV B SALT - EUCOPREV S 4V - EUCOPREV S 7V - 
EUCOPREV S SALT

Uitvlakken alvorens zwelbanden te installeren:

Breng EUCOPREV MASTIC aan op een spatel of plamuurmes en vlak de 
ondergrond uit alvorens de zwelbanden te verlijmen of te vernagelen.

Afwerking
Nooit het beton rechtstreeks op het net aangebrachte product storten. 
Wacht minstens 24 uur vooraleer het beton te storen.

Reiniging van het materiaal
Niet uigehard materiaal mechanisch verwijderen en de resten verwijderen 
met EUCOSOLV MEK. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing. 

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Gemiddeld verbruik hangt af van kwaliteit en ruwheid van het oppervlak.
Spuitmond afgesneden op 1 cm geeft een ril van ongeveer 6m / worst.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde Norm

Basis grondstoffen Polyurethaan

Uitharding Polymerisatie door luchtvochtigheid.
Huidvorming (20°C / RV 65%): 120 min.
Uithardingssnelheid (20°C / 65% RV): 1,8 
mm/24h
Volledige uitharding: 24 uur
Deze waarden zijn afhankelijk van omgevings-
factoren zoals temperatuur, vochtigheidsgraad 
en type van ondergrond.

Zwelvermogen 450%

VERSPUITBARE ZWELPASTA VOOR DE WATERDICHTING VAN CONSTRUCTIEVOEGEN EN STORTNADEN
EUCOPREV MASTIC

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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Densiteit 1,37kg/dm³

Weerstand tegen waterdruk 5 bar

Hardheid (shore A) 15

Rek in voeg >250% (ISO 839)

Applicatietemperatuur +1°C to +40°C

Temperatuur bestendigheid -30°C to +90°C

Krimp max. 4%

Elasticiteitsmodulus in film 0,34 MPa (DIN 53504)

Max. spanning in film Ong. 0.60 MPa (DIN 53504)

Rek bij breuk in film >800% (DIN 53504)

Elasticiteitsmodulus Ong. 0,12 MPa (ISO 839)

Max. spanning in de voeg Ong. 0,20 MPa (ISO 839)

Vaste stof 100%

 
Chemische resistentie
Goede chemische resistentie. Bij gebruik in toepassingen met chemisch 
vervuild water is het aan te raden om 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
EUCOPREV MASTIC is een witte pasta.

EUCOPREV MASTIC is beschikbaar als volgt:
 1 worst is 600 cc (Gewicht per worst: 0,9 kg)
 12 worsten/doos (= minimum afname)
 1 pallet = 40 dozen

EUCOPREV MASTIC is vochtgevoelig, opslag gebeurt in een droge ruimte 
tussen +5°C en +30°C en is 12 maanden na productiedatum houdbaar 
mits bewaring onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN
EUCOPREV MASTIC werkt enkel wanneer het volledig ingesloten zit in het 
beton zodat het genoeg druk kan genereren welke de waterdichtheid van 
de voeg garandeert. Voor speciale toepassingen is het aan te raden om 
EUCOCHEM te contacteren.

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


