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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPROOF MB PA is een 2-laags, zeer flexibel tankingmembraan. Het 
membraan wordt na het storten en het uitharden van het beton, koud, 
zonder warmte of zonder open vuur aangebracht. Het kan desgewenst 
wel worden gelast. Het bestaat uit een synthetisch membraan dat is 
gecoat met een zeer speciale alkalibestendige drukgevoelige lijm. De 
lijm is beschermd met een siliconenfolie en moet voor het aanbrengen 
worden verwijderd. Dit speciale ontwerp biedt een zeer hoge veiligheid 
tegen het binnendringen van water. Door de flexibele hechting op beton is 
het een blijvend waterdichtingsmembraan. Zeer hoge hechting op beton. 
Het membraan is aan één zijde voorzien van een zelfklevende strook voor 
overlappend zijdelings overlappen en zorgt voor een perfecte hechting tus-
sen de membranen. De applicatie moet worden gedaan nadat het beton is 
uitgehard. Deze membranen worden gebruikt voor het waterdicht maken 
van kelderwanden, funderingen, tunnels, vloerplaten, enz. en is geschikt 
voor verticale en horizontale oppervlakken. Het is bruikbaar tegen water 
onder druk en tegen infiltratie van radongas.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Flexibele hechting op beton
 � Zeer flexibel
 � Zelfhechtende coating
 � Continue dikte
 � Waterdicht tegen water onder druk
 � Chemisch bestendig
 � Methaangas barrière
 � Radon gasbarrière
 � UV-bestendig voor >60 dagen
 � Sterk scheuroverbruggend
 � Hoge rek
 � Niet schadelijk voor grondwater

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en +40°C 

Benodigdheden & complementaire producten
 � EUCOPROOF MB TAPE HDPE
 � EUCOPROOF MB TAPE R
 � Scherp mes
 � Schaar
 � Aandrukrol Groot: 5 tot 10 cm 
 � Aandrukrol klein: 2-3 cm
 � Aluminium lat - om de rollen precies af te snijden

Voorbereidingen
De ondergrond moet vorm vast, egaal, stabiel en schoon zijn. De te coaten 
ondergrond mag geen beschadigingen, spleten, voegen of holtes groter dan 
10 mm hebben. Om bewegingen van buis- en kabeldoorvoeren tijdens be-
ton- en membraaninstallatie te voorkomen, moeten deze worden gefixeerd. 

Beschadigd beton dient eerst te worden gerenoveerd met EUCOPROOF 
MORTAR THIX of andere EUCOCHEM reparatiemortels. Scherpe randen 
moeten worden verwijderd.

Applicatie van het product
EUCOPROOF MB PA is te verkleven met de zelf hechtende coating op het 
oppervlak. Verwijder alvorens het verkleven de gesiliconiseerde bescherm-
folie.

Overlapping lengterichting:
De overlapping tussen de membranen is 75 mm. Alvorens de gesiliconi-
seerde PE-folie (van het overlappende gebied van de zijoverlap) te verwij-
deren, moet u ervoor zorgen dat de overlappende zone van de membranen 
correct is gepositioneerd. Zorg ervoor dat de achterkant van elke volgende 
rol schoon is voordat u deze bevestigt en overlapt. Begin dan met het ver-
wijderen van de gesiliconiseerde PE-folie om de membranen aan elkaar te 
hechten. Gebruik een aandrukrol op de overlappingszone om een   volledige 
perfecte hechting tussen de membranen te verzekeren. Ga dan verder met 
het verwijderen van de plastic folie en druk de membranen verder tegen 
elkaar en op het oppervlak.

Aansluiten einde rol met begin nieuw rol:
Gebruik de EUCOPROOF MB TAPE HDPE. De rolbreedte van de HDPE tape 
is 150 mm. Verwijder het eerste deel beschermfolie van de tape. Plaats 
het klevende deel tape over de rand van het membraan zodat de eerste 
helft van de tape 75 mm op het EUCOPROOF MB PA membraan kleeft en 
druk goed aan met de aangdrukrol. Zorg ervoor dat de achterkant van elke 
volgende rol schoon is voordat u deze bevestigt en aansluit. Plaats dan zeer 
nauwkeurig en goed aansluitend het volgende membraan onder de tweede 
helft van de HDPE tape. Verwijderen dan het 2 deel beschermfolie van de 
tape en druk alles goed samen. Rol na met de aandrukrol. Zo ontstaat er 
een vlakke overgang tussen de uiteinden van 2 rollen membraan.

Alle detaillering, bijvoorbeeld rond leidingen, worden extra waterdicht ge-
maakt met EUCOPROOF MS T, een vloeibaar aan te brengen elastisch mem-
braan. Voor een betere hechting aan HDPE wordt een voorbehandeling met 
EUCOPROOF MB TAPE R aanbevolen.

Reparaties:
In geval van beschadiging van EUCOPROOF MB PA (Bvb. tijdens de instal-
latie van bekisting, de plaatsing van wapeningsstaal en dergelijke meer...) 
is het absoluut noodzakelijk om deze te herstellen. EUCOPROOF MB TAPE 
HDPE kan gebruikt worden om eventuele sneden, scheurtjes, gaatjes <10 
mm, ... te herstellen. 
Voor grotere reparaties snijdt u een voldoende groot vlak uit een nieuwe rol 
EUCOPROOF MB PA zodat deze over de te herstellen zone past. Zorg ervoor 
dat het vlak overal, rond om rond minimum 150 mm van het beschadigde 
gebied overlapt. Kleef vervolgens het reparatievlak over de beschadigde 
zone volgens de aanbevolen snijranddetails.

Afwerking
Niet van toepassing
Reiniging van het materiaal
Niet van toepassing. 

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

ACHTERAF AANTEBRENGEN, SPECIAAL GECOAT, FLEXIBEL WATERDICHTINGSMEMBRAAN
EUCOPROOF MB PA

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Hou rekening met een overlap van 75 mm.

Technische kenmerken
Membraan:
1e laag: Basisdrager - Flexibel synthetisch membraan.
2e laag: Drukgevoelig polymeerhars
Kleur: Wit
Gewicht: Ca. 1.4 kg/m²
Dikte: Ca. 1.2 mm
Lengte rol: 20 m
Breedte rol: 1050 mm

Eigenschap Waarde Geharmoniseerde techni-
sche specificatie

Visuele defecten Geslaagd EN 1850-2

Afmetingen en afwijkingen Lengte: 20 m +/- 0.10 m
Breedte: 1050 mm +/- 5mm
Vlakheid: Geslaagd

EN 1848-2

Dikte en zone densiteit Dikte membraan met coating: 
1.2 mm (+10/-5%)
Zone densiteit: 1400 g/m² 
+/- 10%

EN 1849-2

Waterdichtheid
Waterdruk 60 kPa (0.6 bar)

Geslaagd EN 1928-A

Waterdichtheid
Waterdruk 400 kPa (4 bar)

Geslaagd EN 1928-B

Impactweerstand
Ondergrond Al-plaat

400 mm EN 12691-A

Impactweerstand
Ondergrond EPS-plaat

800 mm EN 12691-B

Duurzaamheid – tegen 
veroudering door hitte

Geslaagd EN 1296 & EN 1928-A

Duurzaamheid – tegen 
chemische stoffen

Geslaagd EN 1847 & EN 1928-A

Compatibel met bitumen Geslaagd EN 1548 & EN 1928-A

Scheurweerstand - Longitudi-
nale richting (nagelschacht)

>500N EN 12310-1

Scheurweerstand - Transver-
sale richting (nagelschacht)

>650N EN 12310-1

Weerstand statische belasting
Ondergrond EPS-plaat

< 15 kg EN 12730-A

Weerstand statische belasting
Ondergrond beton

< 20 kg EN 12730-B

Weerstand statische belasting
Ondergrond EPS-plaat

< 15 kg EN 12730-C

Trekkracht - Longitudinale 
richting

> 120N / 6 mm EN 12311-2

Trekkracht - Transversale 
richting

> 140N / 6 mm EN 12311-2

Treksterkte - Longitudinale 
richting

> 13N / 6 mm EN 12311-2

Treksterkte - Transversale 
richting

> 14N / 6 mm EN 12311-2

Rek bij breuk - Transversale 
richting

> 650% EN 12311-2:2013

Rek bij breuk - Longitudinale 
richting

> 500% EN 12311-2:2013

Reactie op vuur Klasse E EN 13501-1

Afpelsterkte van gestort beton (N/mm²): 
Schoon oppervlak: ≥ 1.5 
Alle gegevens zijn laboratoriumwaarden.
 
Chemische resistentie
Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild water, neem contact op 
met EUCOCHEM BV.

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 MB PA is beschikbaar op rol:
Lengte: 20 m
Breedte 1050 mm

Opslag gebeurt in een droge ruimte tussen +5°C en +40°C en is onbeperkt 
houdbaar mits bewaring in de ongeopende verpakking onder de hiervoor 
beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN
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.


