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ASOCRET-BM                 výr. č.: 2 05518 

Malta k vyplňování vrtů a dutin 
 
 
 
Vlastnosti: 

 suchá maltová směs 

 vykazuje vysokou tekutost 

 vytvrzuje bez smrštění 

 vysoce kapilárně nasákavá 

 vhodná k použití do interiéru i exteriéru 

 

 

Oblasti použití: 

ASOCRET-BM se používá k vyplňování dutin ve zdivu, 

zejména při vytváření dodatečné horizontální clony proti 

vlhkosti v silně narušeném zdivu. Po injektáži, např. 

AQUAFINem-F, se vyvrtané otvory uzavřou 

ASOCRETem-BM. Zaplňování dutin lze provádět pod 

tlakem nebo beztlakově. 

 

 

Technické údaje: 

Báze:  vápno/cement 

Barva:  šedá 

Velikost zrn: ≤ 0,5 mm 

Objem. hmotnost sypná:  0,9 kg/dm
3
 

Rozlivnost: cca 30 cm 

Doba zpracovatelnosti: cca 1 hod. při +20 ºC 

Spotřeba:  1,4 kg na 1 l objem dutiny 

Teplota při zpracování/ 

teplota podkladu:   +5 °C až +30 ºC 

Pevnost:   1 den =   4 N/mm
2
 

   7 dní  = 10 N/mm
2
 

    28 dní  = 15 N/mm
2
 

Skladování:  12 měsíců v suchu a 

chladu v originálním 

uzavřeném obalu, po 

otevření ihned spotřebujte 

Dodávané balení:  25 kg  

 

Podklad: 

Vyplňovaný podklad nesmí obsahovat sádru. Vyvrtané 

otvory očistěte od prachu a drti. 

 

 

Zpracování: 

Ve vhodné směšovací nádobě smíchejte pomocí 

míchadla (cca 300-700 ot./min.) ASOCRET-BM s cca 

8,0 l čisté vody. Míchejte po dobu 2-3 min. tak, aby 

vznikla homogenní směs bez hrudek.  

Aplikujte ASOCRET-BM vyvrtanými otvory do zdiva – 

injektáž je možno provádět beztlakovou nebo tlakovou 

metodou s použitím speciálních injektážních pakerů.  

Při vytváření dodatečné horizontální clony proti vlhkosti 

beztlakovou metodou je potřeba, aby nejprve došlo k 

vytvrzení ASOCRETu-BM.  Poté je třeba otvory znovu 

odvrtat a zaplnit je do nasycení injektážním materiálem. 

Alternativně lze ASOCRET-BM aplikovat pomocí 

injektážních pakerů, dodržujte pokyny výrobce.  

 

 
 

Důležitá upozornění: 

 Neošetřované plochy chraňte před působením 

ASOCRETu-BM. 

 Neprovádějte injektáž materiálu do podkladu, který 

obsahuje sádru nebo jíl, a ani do zdiva 

z pórobetonových tvárnic. 

 

 

Dbejte pokynů v platném Bezpečnostním listu dle 

směrnic ES!  

 

GISCODE: ZP1 

 

 
 


