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Productomschrijving Eshagrip-2 is een anionische thixotrope bitumenemulsie, die een zeer hoog 
gemodificeerd bindmiddel bevat. De hoge modificatie geeft het materiaal een groter 
hechtvermogen, grotere flexibiliteit bij lage temperaturen en uitstekende weerstand 
tegen vloeien bij hoge temperaturen. Het hoog gemodificeerde bindmiddel heeft een zeer 
hoge weerstand tegen veroudering. 

  

Toepassingen Eshagrip-2 wordt toegepast als: 
 Afdichtingsmembraan op of in verticale constructies. Het is spannings-

absorberend, waterdicht en waterdamp doorlatend. 
 Bindmiddel voor schampkanten op kunstwerken en dient hiermee als 

betonbescherming. 
 

 

 

 
 
Eshagrip-2 aanbrengen en voorzien van leislag 
 

   
Certificaten Eshagrip-2 wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem onder 

productie controle. 
  

Verwerking Eshagrip-2 wordt handmatig met een spatel of een vachtroller aangebracht.  
 
Droogtijd 
Een laag van ca. 0,5 mm droogt binnen 1 uur (onder zomerse omstandigheden van 22°C, 
vochtigheid 60%, wind 16 km/uur). 
Bij slechte weersomstandigheden (zoals regen of een hoge luchtvochtigheid) Eshagrip-2 
niet aanbrengen. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsscherm. Raadpleeg 
voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad. 
 
Reiniging 
Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en 
restanten verwijderen met oplosmiddel terpentine. 

  

Dosering Eshagrip-2 wordt in een hoeveelheid van ca. 1 tot ca. 3 kilo per m² op het te behandelen 
oppervlak aangebracht. 

  

Levering 
 

Aflevering 
Eshagrip-2 wordt geleverd in emmers van 10 en 24 kg. 
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Levering Opslag en houdbaarheid 
Verpakkingen met Eshagrip-2 vorstvrij opslaan. Dan is het materiaal minimaal 6 maanden 
houdbaar. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, indien niet volledig leeg. 

  

Veiligheid en milieu 
 
 
 
 

Voor Eshagrip-2 gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen.  Raadpleeg 
voor details het veiligheidsinformatieblad. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. 
Grote gemorste plekken indijken en opnemen. De overheid informeren indien dit product 
een riolering of open water binnendringt. 
 
Afvoer 
Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product 
restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02. 

  

Productspecificaties Essentiële  kenmerken Prestaties Eenheid 
Watergehalte % 43 - 49 % 
Brookfield viscositeit RVF bij kamertemperatuur 
Spindel 5,5 r.p.m. 20.000 - 30.000  mPas 
Spindel 5,50 r.p.m. 3.000 - 5.000 mPas 
   
pH waarde ca. 10  
Dichtheid ca. 1.000 kg/m3 

 
 
 
 


