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ASOCRET-VK100         INDUCRET-VK100     výr. č.: 2 06417 

Vysoce tekutá, minerální zálivková malta 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti: 

• minerální malta 

• pro vnější i vnitřní použití 

• bez obsahu chloridů 

• vysoce tekutá 

• odolná proti mrazu a posypovým solím 

• vodotěsná 

 

ASOCRET-VK100 zaručuje silový spoj s betonovými a 

asfaltovými nosnými vrstvami. 

 

Oblasti použití: 

ASOCRET-VK100 se používá jako zálivkové lepidlo 

s výškou výplně od 20 do 100 mm, např. k podlévání 

bez vzniku dutin: 

• obrubníků (např. typu Dresdner Combiboard) 

• betonových prefabrikátů 

• základů strojů, podpěr 

• kolejnic jeřábových drah 

 

Dále se ASOCRET-VK100 používá ke kompaktní 

zálivce: 

• dutin a spár v betonu  

• ocelových konstrukčních prvků a žlabů v betonu 

• kotevních šroubů apod. 

 

Technické údaje: 

Velikost zrna:   4,0 mm 

Hustota čerstvé malty*): cca 2,3 kg/dm3 

Spotřeba materiálu:  cca 2,0 kg/dm3 

Množství přidávané vody: cca 3,5 l na 25 kg 

ASOCRETu-VK100 

Doba zpracovatelnosti*): cca 60 min. 

Rozliv**):   po  5 min. ≥ 550 mm 

    po 30 min. ≥ 450 mm 

Míra bobtnání*):  po 24 hod. ≥ +3,0 obj. % 

Míra smrštění*):   

po 28 dnech   cca 1,4 mm/m 

po 90 dnech   cca 1,9 mm/m 

Pevnost v tlaku*): 

po 24 hod.   cca 50 N/mm2 

po 28 dnech   cca 60 N/mm2 

po 56 dnech   cca 70 N/mm2 

po 90 dnech   cca 80 N/mm2 

Pevnost v tahu za ohybu*): 

po 24 hod.   cca  6 N/mm2 

po 28 dnech   cca  9 N/mm2 

po 56 dnech   cca 10 N/mm2 

po 90 dnech   cca 11 N/mm2 

 

Čištění:  po použití nářadí důkladně 

očistěte vodou 

 

Dodávané balení:  25kg pytel 

 

  

 

 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstr. 2-8 

D-32760 Detmold 
16 

2 06417 

DIN EN 1504-6:2006-11 
ASOCRET-VK100 

Zálivková kotvicí malta 

Odpor proti vytažení                               ≤ 0,6 mm 

Obsah chloridových iontů                      ≤ 0,05 % 

Reakce na oheň                                      A1 

Uvolňování nebezpečných látek        nestanovuje se 
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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 písemné 
potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od povinnosti být pečlivý. V případě pochybností založte 
zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.  
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Skladování:  v chladu a suchu,  

12 měsíců v uzavřeném 

originálním balení, po 

otevření okamžitě 

spotřebujte 

 

*) hodnoty platí při +23 °C a 50% relat. vlhkosti vzduchu 

**) zkušební nádoba na stanovení konzistence malty od firmy PFT na 

nesavém podkladu, např. polyetylénové desce po 5 min. Uvedené 

hodnoty jsou orientační a byly stanoveny na základě laboratorních i 

praktických zkušeností. 

 

Podklad: 

Podklad musí být únosný, pevný, drsný a zbavený látek 

se separačními účinky, jako je např. prach apod. Hlubší 

výlomy zbavte všech volných či drolících se vrstev a 

vyčistěte až na pevné jádro. Sintrové vrstvy odstraňte 

vhodným postupem, např. otryskáním vysokotlakou 

vodou či granulátem nebo pomocí ruční frézky.  

Podklad předem dostatečně navlhčete tak, aby během 

nanášení ASOCRETu-VK100 byl matně vlhký, zamezte 

tvorbě kaluží.  

Kvalita betonu:   min. C25/30  

Asfaltová nosná vrstva:  0/16 

Tahová přídržnost:   ≥ 1,5 N/mm2 

 

Bednění: 

Použité bednění je třeba stabilně upevnit a případně 

utěsnit.  

 

 

Zpracování: 

Ruční zpracování: 

Na 25 kg ASOCRETu-VK100 je potřeba cca 3,5 l vody. 

K namíchání směsi doporučujeme využít míchačku 

s nuceným oběhem. Do bubnu míchačky nejprve nalijte 

cca 3,2 l a pak přidejte práškovou složku (25 kg 

ASOCRETu-VK100). Míchejte po dobu cca 3 minut. 

Poté přilijte zbývající množství vody a míchejte směs 

další 2 minuty do dosažení homogenní konzistence bez 

hrudek. Takto připravenou hmotu ihned aplikujte 

k zálivce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojové zpracování: 

ASOCRET-VK100 lze zpracovávat všemi běžnými 

kontinuálně pracujícími směšovacími čerpadly pro 

strojně zpracovatelné suché malty (např. PFT G4 od fy 

PFT Iphofen). Dodržujte vždy pokyny výrobce pro 

obsluhu a provoz zařízení. 

 

Strojní vybavení: 

Délka hadice:   max. 40 m 

Průměr hadice:  25–35 mm 

Stator/rotor:   D6-3 z 

Domíchávač Rotormix pro čerpadla typu D  

Množství vody:  cca 325-350 l/hod. 

Zkouška rozlivu 

- zkušební nádoba PFT: cca 58 ± 2 cm 

 

Zálivka: 

Zálivku resp. podlévání provádějte výhradně z jedné 

strany nebo z rohu tak, aby vytlačovaný vzduch mohl 

unikat. Proces zálivky musí být kontinuální (bez 

přerušení).  

U velkoplošné zálivky doporučujeme začínat pokud 

možno od středu. Při tom lze jako podpůrný prostředek 

použít trychtýř a/nebo vhodnou hadici. Při podlévání 

základů strojů se nejdříve zalévají kotevní otvory (skoro 

až k hornímu okraji kotevního otvoru) a následně 

 deska stroje. 

 

Důležitá upozornění: 

• Neošetřované plochy chraňte před působením  

ASOCRETu-VK100. 

• Volné a nekryté plochy chraňte před větrem a 

průvanem. Předčasnému odpaření vody zabraňte 

zakrytím fólií. 

• Nižší teploty a studená záměsová voda zpožďují  

vývoj pevnosti a snižují schopnost rozlivu. Vyšší 

teploty urychlují vývoj pevnosti.  

 

Dbejte pokynů v platném Bezpečnostním listu dle 

směrnic ES! 

GISCODE: ZP1 


