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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPREV PLUG is een zwelplug voor het afsluiten van de binnenkant van 
bekistingsafstandshouders. De plug is gemaakt van een licht grijze half-
harde plastic drager met deels een omhulsel van zwelbare polymeren. De 
geribbelde structuur van de plug zorgt voor een eerste barrière tegen bin-
nendringend water, terwijl het zwelgedeelte na contact met binnensijpelend 
water zal uitzetten en een extra definitieve waterdichting zal garanderen.

 � Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal met binnen-Ø 22 mm.
 � Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal met binnen-Ø 24 mm.
 � Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal met binnen-Ø 26 mm.
 � Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal met binnen-Ø 32 mm.
 � Afstandshouders van kunststof, PVC of metaal met binnen-Ø 34 mm. 

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Makkelijke installatie.
 � Geen speciaal gereedschap vereist - enkel een hamer.
 � Geen mortels of lijmen nodig / aan te maken.
 � Geen nabehandeling vereist.
 � Zeer goede chemische resistentie.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De aanbevolen verwerkingstemperatuur, de temperatuur van de contactop-
pervlakken en van het materiaal is tussen - 20°C en +70°C 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Hamer
 � Eventueel benodigdheden om de binnenkant van de afstandshouder 

zuiver te maken. 

Voorbereidingen
Maak het oppervlak van de binnenkant van de afstandshouder vrij van stof, 
hechtende en losse resten beton en andere onzuiverheden door middel 
van een priem, borstel of met een luchtdruk lans.
EUCOPREV PLUG is klaar voor gebruik.

Applicatie van het product
Plaats EUCOPREV PLUG tegen de opening van de afstandshouder met
het blauwe zwelgedeelte. Hamer de plug voorzichtig en volledig in het gat 
van de afstandshouder.

Afwerking
EUCOPREV PLUG vereist na applicatie geen verdere afwerking.

Reiniging van het materiaal
Niet van toepassing. 

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1 Plug per uiteinde van de afstandshouder.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basisgrondstoffen Synthetisch elastomeer met paraffine gebaseerde 
weekmakers en additieven.

Zwelvermogen 600% - 7V

Densiteit van het actieve (zwel-)gedeelte 1,21 kg/dm³

Weerstand tegen waterdruk 6 bar

Applicatietemperatuur -20°C to +70°C

Geur Geurloos

 
Chemische resistentie
Goede chemische resistentie, ook tegen organische, chemische verbindin-
gen (koolwaterstoffen). Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild 
water is het aan te raden EUCOCHEM BV te contacteren.

Extra documentatie & doorverwijzingen
Raadpleeg steeds alle technische- en veiligheidsfiches van de te gebruiken 
producten. Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereed-
schap. 

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
EUCOPREV PLUG is gemaakt uit een licht grijze halfharde plastic drager 
met deels een blauw omhulsel van zwelbare polymeren en is beschikbaar 
als volgt:

EUCOPREV PLUG - Ø 22 mm:
 100 plugs / plastic zak
 10 zakken / kartonnen doos

EUCOPREV PLUG - Ø 24 / 26 / 32 / 34 mm: 
 100 plugs / plastic zak
 5 zakken / kartonnen doos

EUCOPREV PLUG is vochtgevoelig, opslag gebeurt in een droge ruimte tus-
sen +5°C en +30°C en is onbeperkt houdbaar mits bewaring onder de 
hiervoor beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN
EUCOPREV PLUG werkt enkel wanneer het volledig ingesloten zit in 
de afstandshouder zodat het genoeg druk kan genereren welke de 
waterdichtheid van de binnenkant van de afstandshouder garandeert.

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 

ZWELPLUG OM DE BINNENKANT VAN BEKISTINGSAFSTANDHOUDERS WATERDICHT AF TE SLUITEN
EUCOPREV PLUG

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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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


