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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOPROOF MORTAR THIX is een cementgebonden, snel bindende, ve-
zelversterkte en licht zwellende mortel op basis van speciaal cement, ad-
ditieven en grind. De mortel hecht perfect op bijna alle zuigende minerale 
ondergronden, is waterafstotend en tevens vorst- en zoutbestendig.
EUCOPROOF MORTAR THIX wordt gebruikt in nieuwbouw maar ook voor 
renovatie en afdichting van constructies tegen water onder druk en capil-
lair vocht. 

 � Geschikt in combinatie met EUCOPROOF COMPOUND.
 � Waterdoorslag.
 � Opvullen van holtes en metselwerkvoegen.
 � Afdichting van metselwerk en betonconstructies als bezetting.
 � Herprofilering van betonconstructies en oude bezettingen.
 � Brandwerende mortel.
 � Rioleringswerken
 � Enz.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Droge mortel
 � Goede thixotropie, zakt niet uit.
 � Kan in één stap worden aangebracht in een dikte tot 10 cm.
 � Waterbestendig
 � Vezelversterkt
 � Hoog belastbaar
 � Gipsvrij
 � Snel zettend
 � Hoge hechting aan de ondergrond
 � Corrosiebescherming
 � Goede weerstand tegen zuren en logen
 � Sulfaatbestendig

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Alvorens te starten met de applicatie is het noodzakelijk om verschillende
parameters af te toetsen om tot een goed eindresultaat te komen.
Druksterkte van de ondergrond: min. 25 N/mm2.
Treksterkte van de ondergrond: min. 1,5 N/mm2.
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en + 30°C.
Vochtgehalte in de ondergrond: ≤ 10% vocht. De ondergrond mag geen 
vrijstaand water bevatten. Bij gebruik in gebouwen mag de relatieve lucht-
vochtigheid niet hoger zijn dan 65%.
Voor applicaties op ondergronden met zoutuitbloeiing of op zanderige, te  
poreuze ondergronden is het aan te raden om het oppervlak eerst te behan-
delen met EUCOPROOF DEEP PRIMER.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Zuivere mengrecipienten.
 � Troffel en of spaan.

 � EUCOPROOF DEEP PRIMER
 � CERMILATEX

Voorbereidingen
De ondergrond moet stevig, stabiel, gipsvrij en schoon zijn. Losse stukken 
en stof verwijderen. Het oppervlak moet vrij gemaakt worden van onthech-
tingsmiddelen, bekistingsolie, vet, gips of bitumen en andere zaken die de 
hechting negatief kunnen beinvloeden. Daarnaast moet het oppervlak voch-
tig zijn (eventueel het oppervlak voorbevochtigen), maar moet vrij zijn van 
vrijstaand water. Voor applicaties op ondergronden met zoutuitbloeiing of op 
zanderige, te poreuze ondergronden is het aan te raden om het oppervlak 
eerst te behandelen met EUCOPROOF DEEP PRIMER.

Voorbereiding van het product
EUCOPROOF MORTAR THIX dient gemengd te worden met zuiver water (ca. 
4 L per 25 kg). De waterhoeveelheid kan worden aangepast naar gelang 
de gewenste thixotropie. Giet de mortel in een zuivere mengkuip en voeg 
tijdens het mengen het water geleidelijk aan toe. Bij applicatie op een kriti-
sche ondergrond kan CERMILATEX toevoegd worden om een   betere druk-
sterkte te verkrijgen. De minimale mengtijd is 3 minuten.

Applicatie van het product
EUCOPROOF MORTAR THIX kan in één stap worden aangebracht in een 
dikte tot 10 cm, dit is afhankelijk van de vooraf ingestelde consistentie van 
de mortel. Bij hogere benodigde laagdiktes EUCOSEAL MORTAR THIX in 
verschillende lagen aanbrengen. Applicatie is nat in nat, dat betekent dat de 
volgende laag nog niet volledig uitgehard mag zijn.

Afwerking
Na applicatie moet het aangebrachte product beschermd worden tegen te 
snelle uitdroging (wind, zon etc.), vorst en regen en dit tot volledige uithar-
ding

Reiniging van het materiaal
Het gebruikte materieel met zuiver water reinigen. Uitgeharde resten moe-
ten mechanisch verwijderd worden.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
1,70 kg/dm³ = 17 kg/m²/cm laagdikte.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen Speciaal cement, additieven, vezels

Densiteit 1,70 kg/dm³

Granulometrie grind max. 2 mm

Druksterkte Na 1 dag: 13 N / mm²
Na 7 dagen: 42 N / mm²
Na 28 dagen: 47 N / mm²

Buigsterkte ca. 6 N / mm²

Applicatietemperatuur +5°C to +30°C

Waterabsorptie: 0,1 kg / m²

CEMENTGEBONDEN, VEZELVERSTERKTE, SNEL BINDENDE, LICHT ZWELLENDE EN WATERAFSTOTENDE MORTEL
EUCOPROOF MORTAR THIX

TECHNISCHE FICHE - WATERDICHTING
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Mengverhouding ca. 4 L per 25 kg - afhankelijk van de gewenste 
thixotropie

Kleur Grijs

Verwerkingstijd in de kuip: 45 min. bij 20°C
Verwerkingstijd: 30 min bij 20°C
 
Chemische resistentie
Goede resistentie tegen lichte zuren, tegen zouten, sulfaten, logen, enz. 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 MORTAR THIX is beschikbaar als volgt:

 Pot van 1 kg
 Zak van 25 kg

EUCOPROOF MORTAR THIX is te bewaren in een droge, vorstvrije ruimte 
en in de ongeopende, originele verpakking. Niet in de vlakke zon bewaren, 
tussen +5°C en +30°C en is 6 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 11:14 am


