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EPOLITH TOP : 
WATERDICHTE COATING VOOR 
BETONOPPERVLAKKEN



WAT IS EPOLITH TOP

Het is alom geweten dat beton onder bepaalde omstandigheden kan worden aangetast door biogene zwavelzuren.

EPOLITH TOP is een solventvrije 2 componenten epoxycoating. Ze wordt gebruikt voor het bekleden en beschermen 
van putten, kelders,... in beton tegen zuuraantasting.

HISTORIE

Op vraag van de firma Lithobeton heeft Flanders Color uit Wevelgem samen met  hun producent een epoxy-coating 
ontwikkeld om beton in rioleringsstelsels te gaan beschermen tegen aantasting van o.a. biogene zuren. (BZA)

Gezien hier weinig of geen voorschriften voor handen waren werd in 2011 gevraagd aan BCCA om een proefprogramma 
uit te werken en  de technische producteisen, de identificatie en de prestatiekenmerken te verduidelijken, gebaseerd 
op de Europese normgeving.

Aan de hand van het door VLARIO goedgekeurde proefprogramma werd EPOLITH TOP onder de zwaarste mechanische 
en chemische belastingen  getest in het Labo Magnel van de Rijksuniversiteit Gent. 

In maart 2014 waren alle proeven met succes uitgevoerd en werd aldus een CE-certificaat bekomen met 
de vermelding dat de proeven werden uitgevoerd onder de gekende Europese standaarden, beschreven in  
EN 1504-2:2004 : oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

Om de blijvende kwaliteit te garanderen werd geopteerd om een vrijwillige BENOR-certificering aan te vragen. Het 
definitieve BENOR-attest werd verkregen in oktober 2014.

Daarnaast werd door de rioolnetbeheerders nog een bijkomende duurzaamheidstest geëist, dit is in de norm  
opgenomen. Aan deze proef werd ook voldaan.

DE VERWERKING

De verwerkingsprocedure kan terug gevonden op onze website, www.lithobeton.be/nl/certificaten maar hieronder 
vindt u de hoofdprincipes :
 • vrijmaken van cementmelk en loszittende delen,
 • zuiveren en stofvrij maken,
 • opvullen van holtes en luchtbellen,
 • impregneerlaag EPOLITH PRIMER (PRIMOLITH),
 • aanbrengen EPOLITH (1,5 mm laagdikte, min 1,4 mm).

DE PROEVEN

Onderstaande proeven gaven een zeer gunstig resultaat:
 • slijtweerstand, 
 • UV-bestendigheid,
 • scheuroverbrugging, 
 • kunstmatig verouderen,
 • weerstand aan tegendruk,
 • sterke chemische bestandheid,  
 • hechting aan droog en vochtig beton,
 • belasting onder verhoogde temperatuur, 
 • waterdampdoorlaatbaarheid en capillaire absorptie.

EPOLITH TOP is tot op heden het enige product dat BENOR is t.b.v het beschermen van beton.

Het product is door labo Magnel getest volgens de door Vlario – en dus door alle rioolbeheerders goedgekeurde  
testprocedure. Deze epoxycoating is dan ook erkend door alle rioolnetbeheerders.

Deze coating wordt periodiek en doorlopend gekeurd en geattesteerd door BCCA (seco).
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