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EUROLAN 3 K 
BITUMENEMULSIE 

TOEPASSING 

EUROLAN 3 K maakt beton en funderingsmuren waterdicht en beschermt ze tegen de 
schadelijke invloed van de in de grond aanwezige agressieve stoffen. EUROLAN 3 K wordt 
toegepast in de wegenbouw ter bescherming van betonnen rioolbuizen en toezichtputten. 
EUROLAN 3 K beschermt metalen tegen roest. 

PRODUCTBESCHRIJVING 

EUROLAN 3 K is een oplosmiddelvrije, reukloze bitumenemulsie met ongeveer 60% fijn 
opgeloste bitumendeeltjes. Het is vrij van vetzuren en harshoudende emulgatoren. 
EUROLAN 3 K is bestand tegen vele zuren en logen. 

KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN 

 Bitumenemulsie, reukloos, oplosmiddelvrij, verdraagt zich goed met cement en kalk. 
 Is klaar voor gebruik, hoeft niet meer opgeroerd te worden. 
 Consistentie: dikvloeibaar. 
 Kleur: zwart, bruin. 
 Dichtheid: +/- 1kg/dm³ 
 Verwerking: Met de borstel, rol of spuit. Er komen geen gezondheidsschadelijke 

dampen vrij tijdens het spuiten. 
 Vaste stoffen gehalte: ongeveer 60%. 
 Droogtijd: ongeveer 1 à 2 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de 

temperatuur. 
 Verwerkingstemperatuur: vanaf 4°C. 
 Verdunbaar in water. 
 Reinigen van het gereedschap: In vloeibare toestand: met water. In opgedroogde 

toestand: met White Spirit. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 

EUROLAN 3 K wordt aangebracht op een schone, zuivere en stabiele ondergrond, vrij van 
stof, vetten en zuren. De ondergrond mag droog of vochtig zijn. Het wordt aangebracht met 
de borstel, de rol of met de spuit. Sterk zuigende oppervlakken worden eerst ingestreken 
met een verdunde oplossing: 1 deel EUROLAN 3 K + 10 delen water. Verder worden er 2 tot 
3 (onverdunde) afwerklagen aangebracht. Het is noodzakelijk dat iedere laag opgedroogd is 
vooraleer de volgende laag kan aangebracht worden. 
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VERBRUIK/DOSERING 

0,20 - 0,25 ltr/m2/laag 

VERPAKKING 

30 ltr 

HOUDBAARHEID 

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking. 

 

 

 

 
 


