
EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52

TOEPASSINGSGEBIED
EUCOREP CURING is een solvent gebaseerde curingcompound voor in-
dustrievloeren, wegenbeton, autosnelwegen, kanalen, kunstwerken, dunne 
gewelven, betonelementen, betonhuizen, vloerplaten, mortelchappen, par-
kings,… 
Wordt toegepast tijdens het mechanisch uitvlakken van betonnen vloeren 
en oppervlakken. Het product wordt hierdoor opgenomen in de laag harde 
aggregaten (kwartz) en voorkomt het vormen van microscheurtjes aan het 
oppervlak door atmosferische omstandigheden zoals hoge temperaturen, 
constante wind, etc...

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Vermindert het te snel verdampen van het water bij vers, afgewerkt 
beton. ( Voorkomt een vroegtijdige uitdroging van het beton tijdens de 
hydraulische verharding).

 � In tegenstelling tot niet behandelde betonoppervlakken, bekomt de 
beton en mortel een hogere buig-, trek-en druksterkte.

 � Verhindert verzanding.
 � Verhindert krimpscheuren.
 � Binnen en buiten toepasbaar.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en +30°C 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Motorische verstuiver (grote oppervlakken)
 � Manuele rugsproeier (kleine oppervlakken)

Voorbereidingen
Het mengsel wordt klaar voor gebruik geleverd en moet niet
verdund worden.

Applicatie van het product
EUCOREP CURING wordt verspoten op het vers aangebrachte beton.
Een regelmatige verdeling van het product is belangrijk.  (Een onregelmatige
verdeling kan eventuele kleurschakeringen in het beton veroorzaken.)

Afwerking
Niet van toepassing

Reiniging van het materiaal
Voldoende spoelen met zuiver water. 
Uitgedroogd product mechanisch verwijderen.

ONDERHOUD NA APPLICATIE
Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
+/-150 ml / m²

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Densiteit 0,80kg/dm³

Vlampunt > 61°C

Kleur Transparant

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
EUCOREP CURING is beschikbaar als volgt:

 25 L jerry can

 Vaten of IBC op aanvraag.

1 jaar houdbaar na productiedatum in de originele, ongeopende verpakking. 
Opslag gebeurt in een droge ruimte tussen +5°C en +30°C.

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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