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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPRIM EP FIXAPLUS is een 3 componenten epoxyprimer die uitermate 
geschikt is als hechtlaag voor kunstharssystemen op zeer gladde en 
minder poreuze, gesloten ondergronden bestaande uit beton, oude epoxy 
kunstharslagen en tegelvloeren. De 3e component is een hechtingspromo-
tor.

 � Parkeerdekken, garages, werkplaatsen, magazijnen, opslagruim-
tes voor gevaarlijke goederen, industrie, kelders en ondergrondse 
structuren, decoratieve vloeren, winkelruimtes, winkelcentra, openbare 
gebouwen, grootkeukens, voedings- en farmaceutische industrie, enz...

 � Als primer op gesloten, weinig poreuze licht opgeschuurde betonnen 
ondergronden.

 � Als primer op reeds bestaande polyaspartic en epoxy kunstharssyste-
men.

 � Als primer op licht opgeschuurde tegelvloeren.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Uitstekende hechting op beton
 � Uitstekende hechting op oude epoxy en polyaspartic kunstharssyste-

men.
 � Uitstekende hechting op geschuurde tegelvloeren.
 � Solventvrij - Weinig geur.
 � Kan overlaagt worden met epoxy, polyurethaan, polyaspartic kunst-

harssystemen.
 � Overlagen met cementvloeren mogelijk na inzanden van de primer. 

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
EUCOPRIM EP FIXAPLUS moeten 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 +15°C en +30°C bevinden.
Relatieve omgevingsvochtigheid: max. 85%.
Vochtgehalte ondergrond: < 5% (gewichtsprocent).
Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm2
Treksterkte van de ondergrond: min. 1,5 N/mm2
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.
Bewegende voegen en scheuren (Dilatatie-, zettingvoegen,...) moeten in 
het systeem hernomen worden. Krimpvoegen, voegen en scheuren kun-
nen, mits de correcte behandeling, overlaagd worden, mits ze niet actief 
zijn en de bewegingen / zettingen van het gebouw niet / niet meer volgen. 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Menger met spindel en zuivere mengrecipiënten.
 � Rubberen verdeelwisser, borstel of verfrol.
 � Afplaktape.

Apart te bestellen:
 � Granulaat (indien instrooien van primer is gewenst)
 � EUCOSOLV MEK

Voorbereidingen
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn (vochtgehalte < 5%) en moet 
vrij zijn van vrijstaand water. Scheuren, barsten, voegen en andere delen 
die waterlekken vertonen volledig water en lekdicht maken met de EUCO-
CHEM bv EUCOINJECT injectieharsen. Bestaande dekvloeren en betonnen 
oppervlakken moeten minstens 28 dagen oud zijn.
Verwijder losliggende, niet goed hechtende of niet voldoende draagkrach-
tige delen mechanisch. Herstel de zones die onvoldoende vlak zijn met 
complementaire EUCOCHEM producten.
Het oppervlak moet vrij zijn van vuil, vet, onhechtingsmiddel, vet, olië, ont-
kistingsolie, cementhuid, oude niet goed hechtende verflagen, coatings,
kunstharslagen, lijmen, bitumen, ... of andere zaken die de hechting nega-
tief kunnen beinvloeden. De ondergrond moet mechanisch voorbehandeld 
worden. Bijvoorbeeld door kogel-, zandstralen of door het oppervlak op te 
schuren. 
Tegels en oude kunstharslagen goed ontvetten en opschuren met een 
diamantgaas.
Naadloze harsplinten kan u maken met EUCOPRIM EP (primer) en EUCO-
REP EP (Plint- en reparatiemortel).
Vóór het aanbrengen van de primer alle oppervlakken goed borstelen en
verwijder stof met een industriële stofzuiger.
Gebruik steeds proper materieel en zuivere mengrecipienten.

Voorbereiding van het product
De A component eerst 2 minuten opmengen met een menger en spindel. 
Voeg daarna geleidelijk tijdens het verder mengen de C component (0.25 
L) toe aan de A component tot een homogeen mengsel is verkregen. Hierna 
kan men de B component volledig toevoegen aan het mengsel en meng 
opnieuw minstens 2 minuten tot een homogene massa is bekomen. Dit 
mengsel kan nu gebruikt worden als primer.

Alle mengbewerkingen worden steeds mechanisch uitgevoerd met een 
mixer op lage snelheid (Max. 300 tr. / min) om geen lucht in het hars op te 
nemen. Dit vermijdt het ontstaan van luchtbellen in het mengsel en in de 
aangebrachte laag. Na het mengen is het product klaar voor gebruik.

Applicatie van het product
Verwerk het product binnen de 30 min. na het mengen. (Bij +20°C)
Aanbrengen met borstel of rol:
Giet het EUCOPRIM EP FIXAPLUS mengsel uit op het te behandelen opper-
vlak en verdeel gelijkmatig met de verfrol of borstel tot een volledig gesloten 
film is verkregen.
 
Aanbrengen met rubberen verdeel wisser + verfrol:
Giet het EUCOPRIM EP FIXAPLUS mengsel uit op het te behandelen opper-
vlak en verdeel gelijkmatig met de rubberen verdeelwisser tot een volledig 
gesloten film is verkregen. Applicatie met een rubberen wisser op gladde, 
egale oppervlakken wordt automatisch gevolgd door narollen met een 
50cm brede verfrol. 

3 COMPONENTEN EPOXY PRIMER - OP GLADDE ONDERGROND
EUCOPRIM EP FIXAPLUS

TECHNISCHE FICHE - HERSTELLEN
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Om de hechting tussen primer en het hierna aan te brengen kunsthars-
systeem nog te verbeteren kan EUCOPRIM EP FIXAPLUS optioneel ingezand 
worden met droog granulaat.

Afwerking
Tussen de 12 à 48 uur (Bij +20°C) na het aanbrengen van EUCOPRIM EP 
FIXAPLUS  kan de volgende laag van het kunstharssyteem aangebracht 
worden.

Reiniging van het materiaal
Het gebruikte gereedschap zuiver maken met EUCOSOLV MEK. Uitgeharde 
productresten moeten mechanisch verwijderd worden.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Het verbruik is afhankelijk van de toepassing, de porositeit en de ruwheid 
van het oppervlak: 
 ca. 350 gr/m²/laag
 
Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen comp A + B :Solventvrij epoxyhars
Comp C: Organisch complex als hechtingspromotor

Samenstelling 3 componenten

Densiteit Mengsel: 1,67 kg/dm³ (+/- 0,05)

Hechtsterkte > 2 mPa

Drogestof gehalte 96 % (+/-2%)

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 : 150 g/l VOC/COV.

Kleur harsmengsel Glanzend - Grijs

Verwerkingstijd na het opmengen: Max. 30 min.
Overlaagtijd: Tussen 12 en 48 uur
Beloopbaar: Na 24 uur
Lichte mechanische belasting: Na 3 dagen
Volledig mechanisch belastbaar: Na 7 dagen
Volledig chemisch belastbaar: Na 7 dagen (Opgelet: ook water is
een chemisch product.)

Tijden gemeten bij 20°C, wijzigingen van temperatuur heeft andere 
reactietijden als gevolg.
 
Chemische resistentie
EUCOPRIM EP FIXAPLUS heeft een uitstekende chemische bestendigheid 
tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, 
zouten en oplossingen. Bij gebruik in toepassingen met chemische 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
EUCOPRIM EP FIXAPLUS is beschikbaar als volgt:

Set van 20,25 kg:
 Comp. A: 17 kg
 Comp. B: 3 kg
 Comp. C: 0.25 kg

EUCOPRIM EP FIXAPLUS is te bewaren in de originele, ongeopende verpak-
king en in een droge ruimte. Niet in de vlakke zon bewaren en tussen +5°C 
en +30°C. 12 Maanden 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 11:10 am


