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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPROOF COMPOUND is een blijvend elastische, kneedbare compound 
voor het waterdicht afsluiten van buis- en kabeldoorvoeren, niet bewegende 
openingen, kieren, enz.

 � Ondergrondse en bovengrondse toepassingen.
 � Wand- en plafonddoorvoeren.
 � Binnenkant en buitenkant waterdicht maken van kabel- en buisdoor-

voeren. 
 � Buitenkant van klei- (grès), cementvezel-, beton, kunststofbuizen.
 � Openingen en kieren dichten in ondergrondse constructies en kelders.
 � Balkon- en terrasafvoeren.
 � Enz...

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Waterdicht.
 � Krimpvrij.
 � Blijvend elastisch - hard niet uit.
 � Kneedbaar.
 � Gemakkelijke applicatie - klaar voor gebruik.
 � Solventvrij.
 � Zelfklevend.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en +35°C 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 � EUCOPROOF MORTAR THIX
 � Zuivere mengrecipienten
 � Troffel

Voorbereidingen
De ondergrond moet, droog of licht vochtig, gezond, absorberend en 
schoon zijn. Hechtingsremmende middelen zoals vet, olie, bekistingsolie en 
alle losse deeltjes en stof moeten vóór het aanbrengen van EUCOPROOF 
COMPOUND worden verwijderd. Voorzie steeds eerst een barrière waar de 
massa tegenaan kan gedrukt worden.

Applicatie van het product
EUCOPROOF  COMPOUND kan met de hand worden aangebracht en moet 
in het te verzegelen gebied worden geperst of gekneed. Zorg voor een vol-
doende en volledige afdichting van de te behandelen zone. Hou rekening 
met de nog nodige afwerking beschreven in volgende alinea.

Afwerking
Na het aanbrengen van EUCOPROOF  COMPOUND moet de voorzijde wor-
den afgedicht met een watervaste mortel zoals EUCOPROOF  MORTAR THIX 
(min. 3 cm tot max. 10 cm), zodat EUCOPROOF  COMPOUND beschermd is 

tegen invloeden van verscheidene weersomstandigheden. In dit geval is het 
volledige waterdichtingssysteem waterdicht tot 0,3 bar.

Reiniging van het materiaal
Voor EUCOPROOF COMPOUND: Niet van toepassing
Voor EUCOPROOF MORTAR THIX: Het gebruikte materieel reinigen met wa-
ter. Uitgeharde resten mechanisch verwijderen. 

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1,9 kg/dm³

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basisgrondstof Polyisobutylen

Densiteit 1,9kg/dm³

Voorkomen Licht kreverige, kneedbare massa

Weerstand tegen waterdruk 0.3 bar

Krimp Krimpvrij

Applicatietemperatuur +5°C to +35°C

Temperatuur bestendigheid -30°C to +90°C

Kleur Grijs/bruin

 
Chemische resistentie
Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild water 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
EUCOPROOF COMPOUND is beschikbaar in dozen van 2 kg.
 1 doos = 4 x 0.5 kg

EUCOPROOF COMPOUND is te bewaren in een droge, vorstvrije, goed ge-
ventileerde ruimte en in de ongeopende, originele verpakking. Niet in de 
vlakke zon bewaren en tussen +5°C en +30°C. 
EUCOPROOF COMPOUND is 2 jaar houdbaar na productiedatum mits be-
waring 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. 

KNEEDBARE, BLIJVEND ELASTISCHE, COMPOUND VOOR WATERDICHTING VAN OPENINGEN, KIEREN, BUIS- EN 
KABELDOORVOEREN

EUCOPROOF COMPOUND

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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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


