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ASOCRET-KS/HB   INDUCRET-BIS-0/2        výr. č.: 2 05550 
Minerální ochrana proti korozi a adhezní můstek 
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DIN EN 1504-7 
ASOCRET-KS/HB 

Ochrana betonářské výztuže proti korozi 
DIN EN 1504:7 ZA 1a 

Smykový odpor:       neurčuje se 
Ochrana proti korozi:       vyhovuje 

 
 
 

Vlastnosti: 

 odolnost vůči zmýdelnění 

 mrazuvzdornost a odolnost vůči posypovým solím 

 velmi dobrá zpracovatelnost, také na svislých 

plochách a plochách „nad hlavou“ 

 

 

Oblasti použití: 

ASOCRET-KS/HB slouží jako antikorozní ochrana 

betonářské výztuže při sanaci betonu a zároveň jako 

adhezní můstek na betonové a maltové podklady.  

ASOCRET-KS/HB je systémová složka při sanaci 

betonu pomocí správkové malty ASOCRET-BIS-5/40. 

 

 

Technické údaje: 

Báze:    suchá maltová směs 

Zrnitost:   do 0,5 mm 

Objemová hmotnost:  cca 1,6 kg/dm
3
  

Spotřeba materiálu: 

- jako adhezní můstek cca 1,6 kg/m
2
/mm tloušťky 

    vrstvy 

- jako antikorozní ochrana cca 1,6 kg/m
2
/mm tloušťky 

(ve 2 prac. krocích)  vrstvy 

Doba zpracovatelnosti*:  cca 60 min. 

Teplota podkladu/ 

teplota při zpracování: +5 °C až +30 °C 

 

Tahová přídržnost:  > 1,5 N/mm
2
 

Čištění:   po použití ihned očistěte 

  pracovní nářadí vodou 

Dodávané balení: 25kg pytle 

Skladování: v suchu a chladu, 12 

měsíců v uzavřeném 

originálním obalu, po 

otevření ihned spotřebujte  

 

* Uvedené údaje platí pro +23 °C a 50% relat. vzdušnou vlhkost. 

Uvedené doby se mohou prodloužit/zkrátit v závislosti na podmínkách 

na stavbě a povětrnostních vlivech. 

 

Podklad: 

Cementem pojený podklad musí být únosný, pevný, 

drsný, zbavený cementové kaše, volných částeček a 

látek snižujících přilnavost, jako jsou např. prach, 

odbedňovací prostředky, sintrové vrstvy apod. Podle 

potřeby připravte podklad vhodným způsobem, např. 

otryskáním granulátem, ocelovými broky, vysokotlakou 

vodou (500-2 000 bar), frézováním nebo zbroušením. 

Podklad musí získat povrchovou strukturu s otevřenými 

póry. Obnaženou ocelovou výztuž očistěte od prachu, 

mastnoty a koroze až do normovaného stupně čistoty 

SA 2,5. 

Podklad intenzivně navlhčete 24 hod. a 2 hod. před 

nanesením ASOCRETu-BIS-5/40, v okamžiku nanášení 

správkové malty však povrch smí být jen matně vlhký. 

Stáří betonového podkladu:  28 dní 

Odtrhová pevnost  

betonového podkladu:  min. 1,5 N/mm
2
 

 

 

Zpracování: 

Do čisté směšovací nádoby nalijte podle požadované 

konzistence 5,5–5,75 litrů čisté vody a pomocí 

vhodného míchadla (cca 300-700 ot./min.) smíchejte 

s odpovídajícím množstvím suché malty tak, aby vznikla 

homogenní, jemná pastózní hmota bez žmolků. Doba 

míchání je cca 2-3 min.  
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Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky 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 nezbavuje uživatele povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním nového 

Technického listu pozbývá původní svou platnost.  
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Po 5min. době zrání směs ještě jednou krátce 

promíchejte. Připravujte pouze takové množství 

materiálu, jaké stihnete zpracovat během 60 minut. 

 

 

Postup při aplikaci: 

- Ochrana proti korozi: 

ASOCRET-KS/HB se aplikuje štětcem ve 2 pracovních 

krocích na betonářskou výztuž zbavenou koroze tak, 

aby vznikla rovnoměrná krycí vrstva. Výztuž může být 

vlhká. Druhý nátěr se provádí po cca 6hod. 

technologické přestávce, teprve když je první vrstva 

dostatečně ztuhlá pro nanesení dalšího nátěru. Po 

vytvrdnutí druhého nátěru lze po cca 6hod. 

technologické přestávce aplikovat správkovou maltu 

ASOCRET-BIS-5/40. 

 

- Adhezní můstek:  

ASOCRET-KS/HB se vkartáčuje tvrdým koštětem do 

připraveného matně vlhkého podkladu tak, aby pronikl 

do pórů a vytvořil krycí vrstvu. Následnou vrstvu 

ASOCRETu-BIS-5/40 je třeba aplikovat metodou 

„čerstvé do čerstvého“. Při přerušení práce nechte 

adhezní můstek úplně ztuhnout a po odpovídající 

technologické přestávce nátěr včetně adhezního můstku 

zopakujte.  

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá upozornění: 

 Opatřením k sanaci betonu má vždy předcházet 

zjištění skutečného stavu znalcem/statikem. 

Poskytněte protokol o provedených zkouškách 

zpracovatelské firmě ještě před začátkem sanačních 

prací. 

 Neošetřované plochy chraňte před působením 

ASOCRETu-KS/HB. 

 Již zatuhlý ASOCRET-KS/HB se nesmí ředit vodou 

ani míchat s čerstvou maltou kvůli nebezpečí, že se 

nevyvine dostatečná výsledná pevnost materiálu. 

 Použití materiálu k účelům, které nejsou 

jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, je 

přípustné pouze po konzultaci a na základě 

písemného potvrzení oddělením aplikační techniky 

fy SCHOMBURG. 

 

 

 

Dodržujte pokyny uvedené v platném 

bezpečnostním listu dle směrnic ES! 

 

GISCODE: ZP1 

 

 

 


