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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPROOF FLEECE is een “non-woven” versterkingsvlies voor vloeibaar 
aan te brengen waterdichtingssystemen. Is toepasbaar als wapeningsvlies-
bij het behandelen van volledige oppervlakken maar ook om over scheuren, 
naden, voegen en details heen te werken.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Eenvoudige applicatie
 � Versnijden kan met gewone schaar of cutter.
 � Scheuroverbruggend - Verbetert de weerstand tegen scheurvorming
 � Toepasbaar bij lage temperaturen
 � Verbetert de weerstand tegen scheurvorming

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Zie de technische fiches van het te gebruiken product.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Schaar of cutter

Voorbereidingen
Zie de technische fiches van het te gebruiken product.

Applicatie van het product
Applicatie NAT IN NAT - Ingebed

Snij EUCOPROOF FLEECE af op de gewenste lengte en/of breedte.
Het wapeningsvlies zal steeds tussen 2 lagen product geplaatst worden en 
dit volgens de nat in nat ingebedde methode:
Het wapeningsvlies, over het nog natte, vers aangebrachte product (1e 
laag) aanbrengen. Hou rekening met een overlap van minstens 5 cm. Het 
geplaatste wapeningsnet voorzichtig aandrukken op deze laag. Hierna ook 
meteen de 2e laag van het product aanbrengen. 

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1 m² te behandelen oppervlak = 1m² EUCOPROOF FLEECE 
OPGELET: Hou tijdens het berekenen van het verbruik rekening met een 
minimum overlap van 5 cm.

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 FLEECE is beschikbaar op rol:
 1050 mm x 50m
   265 mm x 50m
   150 mm x 50m

Opslag gebeurt in een droge ruimte en in de nog gesloten verpakking. Het 
is onbeperkt houdbaar mits bewaring onder de hiervoor beschreven voor-
waarden.

EXTRA OPMERKINGEN
Voor gebruik van EUCOPROOF FLEECE bij speciale toepassingen steeds 
EUCOCHEM BV 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 11:10 am

“NON - WOVEN” VERSTERKINGSVLIES
EUCOPROOF FLEECE

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING


