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ASODUR®-EP/FM

Pryskyřice na bázi epoxid/polyuretan – spárovací hmota

Vlastnosti:
ASODUR-EP/FM je elastifikovaná dvousložková tekutá
pryskyřice na bázi epoxid/polyuretan bez obsahu
rozpouštědel. Ve vytvrzeném stavu je ASODUR-EP/FM
odolný vůči povětrnostním vlivům a je vodotěsný, je odolný
vůči odpadním vodám, mořské vodě, zředěným louhům,
zředěným kyselinám, solným roztokům, mazadlům 
a pohonným hmotám a minerálním olejům.
ASODUR-EP/FM je při zatížení za sucha v rozmezí teplot 
–30 °C až +100 °C odolný vůči změnám teplot. 
Trvalé zatížení by mělo být omezeno na rozsah teplot od
–10 °C do + 50°C, protože elasticita materiálu je závislá 
na teplotě.

Oblasti použití:
ASODUR-EP/FM se používá jako samonivelační spárovací
hmota pro mechanicky vysoce zatěžované vnitřní plochy,
jako např. na pojezdových drahách ve skladovacích
a výrobních halách rovněž jako kapiláry přerušující vrstva
při stavbě bazénů.

Technické údaje:
Báze: tekutá pryskyřice epoxid/polyuretan
Barvy: šedá (se sklonem ke žloutnutí)
Viskozita: 370 dPa s při +23 °C
Hustota: cca. 1,35 g/cm3 při +23 °C
Míchací poměr: 8:1 hmot. dílů
Doba zpracovatelnosti: cca. 40 min při +20 °C

cca. 15 min při +30 °C
Teplota při vytvrzování: min. +8 °C
Možnost jízdy po ploše: po 16 až max. 24 hodinách 

při +23 °C
Vytvrzení do hloubky: po 7 dnech při +23 °C
Tvrdost Shore-A: 80
Pevnost v tahu: 1,5 N/mm2

Pohyb spár: 3 %
Čištění nářadí: Nářadí ihned po použití důkladně

očistit AQUAFIN Reinigerem.
Dodávané balení: ASODUR-EP/FM se dodává 

v nádobách po 4 kg. 
Složky A a B se dodávají ve
stanoveném směšovacím 
poměru

Skladování: 18 měsíců v uzavřeném originál-
ním balení v chladu a suchu. 

Dodržovat ustanovení pro skladování vodu ohrožujících
látek. Dbát Bezpečnostního listu ES!

Podklad:
Ošetřované plochy musí být:
• suché, pevné, únosné a drsné
• prosté separačních a přilnavost snižujících látek, jako
např. prach, cementová kaše, tuk, oděr z pryže, zbytky
nátěrů apod.

Podle typu stávajícího podkladu musí být mimoto
splněna následující kriteria:
Cementem pojené plochy
• kvalita betonu min. B 25
• kvalita potěru min. ZE 30
• kvalita omítky P III
• stáří min. 28 dnů
• přilnavost v tahu 1,5 N/mm2

• zbytková vlhkost 4 % 

Zpracování:
Složka A (pryskyřice) a složka B (tužidlo) se dodávají ve
stanoveném směšovacím poměru.
Složka B se přidá do složky A. Je třeba dbát na to, 
aby tužidlo beze zbytku vyteklo z nádoby. 
Promíchávání obou složek se provede vhodným přístrojem
s výkonem cca. 300 ot/min (např. vrtačka s míchadlem).
Přitom je důležité míchat i ode dna a od stěn, aby se tužidlo
rovnoměrně rozdělilo. Je třeba tak dlouho míchat až je
směs homogenní a bez žmolků, doba míchání cca. 5 minut. 
Teplota materiálu by měla být při míchání cca. +15 °C.
Namíchaný materiál nezpracovávat z původního obalu!
Hmotu je třeba přelít do čisté nádoby a ještě jednou
promíchat. 
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Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.
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AASSOODDUURR®®--EEPP//FFMM

Postup při aplikaci:
1. Opravy spár

Pokud je třeba, osušit boky spár, naříznout, zbrousit
a opravit ASODURem-EMB. Následně spáry důkladně
zbavit prachu, nejlépe stlačeným vzduchem.

2. Vyplnění spár
Spáry se předem vyplní těsnícím provazcem s kulatým
průřezem (ASO-Vorfüllmaterial) a zafixují na správnou
hloubku.

3. Základní nátěr (primer) boků spár ASODURem-GBM
Základní nátěr (primer) ASODUR-GBM je nutný 
pouze při vysokém zatížení spár. V ostatních 
případech je možné spáry rovnou zalít 
ASODURem-EP/FM.
Technologická přestávka mezi nanesením základního
nátěru (primeru) ASODUR-GBM a zalivkou spár 
ASODURem-EP/FM činí 1–6 hodin při +23 °C.

4. Zalití spárovací hmotou
Důkladně promíchaný ASODUR-EP/FM se nalije do spár.

Rozměr spár a spotřeba materiálu:
Životnost (trvanlivost) utěsnění spáry závisí na správném
rozměru spáry. Šířka spáry musí být  zvolena tak, aby max.
roztažnost materiálu (3% šířky spáry) nebyla trvale
překračována. Následující tabulka udává směrné hodnoty
pro rozměry spár a spotřebu materiálu:

Maximální možná záruka dobrého vyspárování závisí na
správném určení rozměrů spáry resp. provedení:
šířka spáry hloubka spáry spotřeba materiálu
v mm v mm g/bm
6 6 cca. 50
8 8 cca. 90

10 10 cca. 140
12 10 cca. 170
15 10 cca. 210
20 12 cca. 330
20 15 cca. 410
50 20 cca. 1 350

Fyziologické chování a ochranná opatření:
ASODUR-EP/FM je po vytvrzení fyziologicky nezávadný.
Tužidlo (složka B) je leptavé.
Při zpracování dodržovat bezpečnostní předpisy, záz-
namový list 023 a pokyny uvedené na obalech.

Důležitá upozornění:

• Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti. 
Nižší teploty prodlužují dobu zpracovatelnosti 
a vytvrzování. Spotřeba materiálu se zvyšuje 
rovněž při nižších teplotách.

• Vytvrzené zbytky výrobku se likvidují dle předpisu 
pro „Epoxidové pryskyřice“ číslo odpadového 
klíče 57123.
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