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

TOEPASSINGSGEBIED
EUCOREP OIL ontkistingsolie is een speciaal ontwikkeld, biodegradeerbare 
ontkistingsolie. Het is een beton ontkistingsmiddel ontwikkeld uit grond-
stoffen afkomstig van plantaardige oliën en dierlijke vetten geëmulgeerd 
in water en is gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B 
(CO2ontwikkelingstoets), afbraak > 60% binnen de 10 dagen. De OECD-
test geeft inzicht in de volledige afbraak van de ontkistingsolie, en is dus niet 
vergelijkbaar met de CEC-proef, waarbij enkel de primaire afbreekbaarheid 
wordt gemeten. De homogeniteit van de emulsie is gedurende een langere 
tijd gewaarborgd.
Is toepasbaar op houten bekistingen (gelakt en ongelakt), stalen bekistin-
gen, rubberen bekistingen en verwarmde bekistingen.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Eenvoudig te verspuiten en aan te brengen dankzij de lage viscositeit.
 � Geeft, na het ontkisten, een mooie egale kleur aan het betonoppervlak.
 � Geen nadelige invloed op de hechting van eventueel later aan te 

brengen afwerklagen.
 � Milieuvriendelijk. Snel biologisch afbreekbaar
 � Luchtbelvrije beton
 � Egalere “kleur” van beton
 � Meer dan 90 % hernieuwbare grondstoffen
 � Arbo vriendelijk
 � Schonere werkomgeving
 � Reukloos

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +1°C en +30°C 

Benodigdheden & complementaire producten
 � Vernevelspuit - spuitdruk 3 à 4 bar. (Verzinkte leidingen en spuiten 

kunnen niet gebruikt worden)

Voorbereidingen
Maak de ondergrond schoon. Deze moet vrij zijn van stof, betonresten en 
andere zaken die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. De olie kan 
aangebracht worden op een vochtige ondergrond maar deze mag geen vrij-
staand water bevatten.

Applicatie van het product
Breng een egaal verdeelde, dunne laag aan op het oppervlak door verneve-
ling. 

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
ca. 40 ml /  m²

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Vol. Massa bij 15°C 0,97 kg/l

Droogtijd (bij 20°C) 15 –30 min.

Stol-/vriespunt -5 °C

Kin.Viscositeit (40°C) 1 mm²/s

Vlampunt > 100 °C

FIPAH-CLASSIFICATIE 
ONTKISTINGSMIDDELEN

KLASSE A:

Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke 
oorsprong (exclusief water): > 90 %

Gevaarzinnen(Hazards): Geen

Vlampunt: > 100 °C

Aromaten: < 0,01 %

Vorm - kleur Vloeibaar - Wit

Geur Licht, typisch.

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

 25 L jerry can

 Vaten of IBC op aanvraag.

6 maanden houdbaar na productiedatum in de originele, ongeopende ver-
pakking. Opslag gebeurt in een droge, vorstvrije ruimte en beschermd van 
direct zonlicht 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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