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TOEPASSINGSGEBIED
EUCOSOLV MEK is een solvent dat wordt gebruikt als reinigingsmiddel. Het 
is ook geschikt voor het verdunnen van epoxy systemen en het etsen van 
epoxy en polyurethaan kunstharslagen of om oppervlakken te ontvetten.

VOORDELEN & KENMERKEN

 � Solvent.
 � Geschikt als ontvetter van metalen oppervlakken alvorens het plaatsen 

van een primer.
 � Sterke reinigingsgraad.
 � Sterke verdunningsgraad.
 � Hoge verdampingssnelheid.

UITVOERING
Uitvoeringsomstandigheden
Voorzie steeds geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het 
gebruik van EUCOSOLV MEK. Zorg voor een goede ventilatie van de werk-
zone tijdens het gebruik. Raadpleeg de veiligheidsfiche alvorens het product 
te gebruiken. Raadpleeg ook de andere technische en veiligheidsfiches van 
andere te gebruiken producten indien EUCOSOLV MEK gebruikt zal worden 
als verdunningsmiddel.

Benodigdheden & complementaire producten
 � Persoonlijke beschermingsmiddelen
 � Zuivere emmers of mengrecipienten.
 � Oude doeken of pluisvrije doeken.

TECHNISCHE KENMERKEN
Verbruik
Afhankelijk van de toepassing. Zie ook de technische fiches van de andere 
te gebruiken producten.

Technische kenmerken  & reactietijden
Eigenschap Waarde

Basis grondstoffen Methylethylketon (MEK)

Densiteit 0.8 kg/dm³

Vlampunt -9°C

Oplosbaarheid in water Goed oplosbaar in water

Uitzicht Heldere, kleurloze vloeistof

Geur Typisch Solvent

 
Chemische resistentie
EUCOSOLV MEK tast kunsthars systemen aan. Voor meer informatie kan u 
steeds contact opnemen met EUCOCHEM BV.

Extra documentatie & doorverwijzingen
Raadpleeg steeds alle technische fiches en veiligheidsinformatiebladen van 
de te gebruiken producten. Werk steeds met zuiver en in goede staat ver-
kerend gereedschap. 

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING
EUCOSOLV MEK is beschikbaar als volgt:
 Bus van 5L
 Bus van 20L
 Metalen vat van 200L

EUCOSOLV MEK is te bewaren in een droge, vorstvrije, goed geventileerde 
ruimte en in de ongeopende, originele verpakking. Niet in de vlakke zon 
bewaren en tussen +5°C en +30°C. EUCOSOLV MEK is 2 jaar 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.
EUCOSOLV MEK verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

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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