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ASO
®
-Verstärkungseinlage       výr. č. 2 05023 

Výztužná sklotextilní síťovina 

 
 

Vlastnosti: 

 výztužná sklotextilní síťovina s vysokou pevností v 

tahu 

 odolná proti všem agresivním látkám obsaženým v 

půdě 

 snadno se zapracovává při aplikaci hydroizolačních 

systémů 

 

 

Oblasti použití: 

Výztužná sklotextilní síťovina ASO
®
-Verstärkungseinlage 

je systémovou složkou asfaltových polymerem 

modifikovaných tmelů pro silnovrstvé hydroizolační 

povlaky, např. COMBIFLEX nebo COMBIDIC, 

aplikovaných proti zadržované prosakující vodě dle DIN 

18195, část 6. 

ASO
®
-Verstärkungseinlage je také systémovou složkou 

AQUAFINu-RS300 v případě izolace ve tvaru pásky 

(např. k utěsnění pracovních spár).  

 

 

Technické údaje: 

Barva:  přírodní bílá 

Velikost ok:  2,5 x 2,5 mm 

Odolnost proti roztržení 

dle DIN 53 857, část 2: cca 1 000 N/5 cm 

Plošná hmotnost: cca 80 g/m
2
 

Spotřeba: cca 1,1 m
2
/m

2
 

Dodávané rozměry:  1 m x 25 m (šířka x délka) 

 1 m x 100 m (šířka x délka) 

Skladování:  24 měsíců v suchu a chladu, 

chraňte před slunečním 

zářením a povětrnostními 

vlivy 

 

 

Zpracování: 

Ustřihněte potřebnou délku výztužné textilie ASO
®
-

Verstärkungseinlage a položte ji na první vrstvu 

aplikované hydroizolace COMBIFLEX resp. COMBIDIC 

tak, aby vznikl přesah široký cca 10 cm, pomocí špachtle 

vyhlaďte povrch. Aby nedošlo k poškození první 

hydroizolační vrstvy, může se druhá vrstva nanášet, až 

když je první vrstva zcela suchá. 

Při izolaci ve tvaru pásků pomocí AQUAFINu-RS300 se 

do utěsňované spáry vkládá 30cm páska z ASO
®
-

Verstärkungseinlage. 

 

Důležité pokyny: 

 Výztužná netkaná textilie ASO
®
-Verstärkungseinlage 

je systémovou složkou izolací COMBIFLEX-C2/S, 

COMBIFLEX-EL, COMBIFLEX-C2/P, COMBIDIC-1K, 

COMBIDIC-2K-CLASSIC a COMBIDIC-2K-PREMIUM 

aplikovaných dle DIN 18 195, část 6.  

 K lepení resp. k přepracování textilie ASO
®
-

Verstärkungseinlage se nesmí používat prostředky 

obsahující rozpouštědla 

 Při delším skladování venku se pevnost v tahu ASO
®
-

Verstärkungseinlage snižuje. 

 
 


