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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPROOF MB TAPE DS (Double-Sided) is een dubbelzijdige, zelfkleven-
de tape. De tape bestaat uit een zeer flexibele polymeerfilm die aan beide 
zijden is gecoat met speciale PSA-lijm. De tape heeft aan beide zijden 
een siliconen beschermfolie, die direct voor applicatie op de ondergrond 
verwijderd moet worden.

De tape wordt gebruikt voor het waterdicht maken van keldermuren, 
funderingen, tunnels, vloerplaten etc. in combinatie met de EUCOPROOF 
MB membranen. Dit product is geschikt voor verticale en horizontale 
toepassingen.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Hoog flexibel
 � Drukgevoelige lijm
 � Versterkt met polymeerfilm
 � Continue dikte
 � Waterdicht tegen water onder druk
 � Chemisch bestendig
 � 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
 � Zie technische fiche van de EUCOPROOF MB membranen

Voorbereidingen
Zie technische fiche van de EUCOPROOF MB membranen

Applicatie van het product
Zie technische fiche van de EUCOPROOF MB membranen

Afwerking
Niet van toepassing. 

Reiniging van het materiaal
Niet van toepassing. 

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1 lm = 1lm
1 rol = 30m

Technische kenmerken  & reactietijden
Basis: Flexibele polymeerfilm
Coating lijmkant: Drukgevoelig polymeerhars
Kleur: Wit
Gewicht: ca. 1.660 kg/m²
Dikte: ca. 0.9 mm
Lengte: 30 m
Breedte: 100 mm
 
Chemische resistentie
Goede 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 TAPE DS is beschikbaar als volgt:

1 rol
Lengte: 30 lm
Breedte: 100 mm

EUCOPROOF MB TAPE DS is 12 maanden houdbaar mits bewaring in de 
originele, ongeopende verpakking, op een droge, vorstvrije plaats.

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. 

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 11:14 am
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