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Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky, 

které jdou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však 

vyžaduje předchozí písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. 

V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá starý svou 

platnost.           48/12BWA/BWI SF/KD/KK/VM 

 

 

ASO
®
-Systemvlies-02        výr. č. : 2 05021 

Ochranná textilie 
 
 
 

Vlastnosti: 

 polypropylenová ochranná textilie s velkou pevností 

proti přetržení 

 odolná vůči všem škodlivým látkám obsaženým 

v zemině 

 díky speciální struktuře je zajištěno spolehlivé spojení 

s izolační vrstvou 

 podporuje vysychání izolace 

 

 

Oblasti použití: 

ASO-Systemvlies-02 se pokládá na hydroizolace 

COMBIFLEX-C2, COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P 

a COMBIFLEX-EL. Chrání izolaci před poškozením 

v důsledku posouvání nebo sklouzávání ochranných a 

drenážních desek, např. INA Schutz- und Drainelement, 

jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy, např. 

silným slunečním zářením. 

 

 

Technické údaje: 

Báze:    100 % polypropylen, 

    hydrofobní 

Barva:    přírodní bílá 

Hmotnost:   70 g/m
2
 

Pevnost v tahu: DIN 53 857 - podélně cca 147 N/5 cm 

    - příčně cca 105 N/5 cm 

Roztažnost až 

k mezi přetržení: DIN 53 857 - podélně cca 144 % 

      - příčně cca 144 % 

Dodávané balení:   1 m/ 25 m (šířka/ délka) 

    1 m/100 m (šířka/ délka) 

Skladování: v suchu a chladnu, chránit 

před slunečním zářením  

a povětrnostními vlivy,  

24 měsíců  

Zpracování: 

Pásy ASO-Systemvlies-02 se nastříhají do potřebné 

délky. Textilie se pokládá na plošně nanesenou, ještě 

čerstvou vrstvu hydroizolace a zatlačí se do ní hladítkem 

bez vzniku přehybů a vzduchových bublin. Jednotlivé 

pásy se pokládají na tupý sraz. Lepení ochranných a 

drenážních desek INA Schutz- und Drainelement na 

textilii ASO-Systemvlies-02 se provádí až po dokonalém 

zaschnutí za použití bitumenové izolace COMBIDIC-1K 

nebo COMBIDIC-2K. 

 

 

Důležitá upozornění: 

 Pevnost proti přetržení textilie ASO-Systemvlies-02 

klesá po delším volném skladování. 

 ASO-Systemvlies-02 se nesmí lepit ani povrchově 

přepracovávat výrobky s obsahem rozpouštědel. 

 

 

 

 


