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ASOCRET-M30 

Mineralinis, nenuslenkantis, dengimui  ant sienų ir grindų, gluotnus hidroizoliuojantis mišinys 

- Vidaus ir lauko darbams   

- Kompensuojantis susitraukimą 

- Greitai kietėjantis 

- Nelaidus  vandeniui 

- Mechaniškai  atsparus paviršius 

- Dengiamas nuo 3 iki 30 mm 

- Lengva dirbti 

- Galimas greitas sekantis apdirbimas 

Panaudojimo galimybės: 

ASOCRET-M30 naudojamas pažeistiems, porėtiems horizontaliems ir 

vertikaliems paviršiams remontuoti vandeniui nelaidžiu mišiniu, 

vieno sluoksnio storis  nuo 3 iki 30 mm. Greitas ASOCRET-M30 

rišimasis užtikrina patikimą darbą ir esant didelei aplinkos drėgmei 

bei žemai temperatūrai.  

Techniniai duomenys: 

Bazė:                                                         Smėlis, cementas, aukščiausios kokybės priedai 

Spalva:                                                      Šviesiai pilka, 

Maišymo su vandeniu santykis:           tarp  4,5 – 5,25 l/ 25 kg pakuotei 

                                                                   tarp 1,10 – 1,30 l/6 kg pakuotei 

Tankis:                                                       apie 1,6 kg/dm3  

Darbinė temperatūra:                            +5 oC iki +30 oC 

Gyvybingumas:                                         apie 30 min  

Sekantis apdirbimas po:                          apie 3 valandų 

Lenkimo stipris:                                        apie 5,0 N/mm2 po 28 parų 

Atsparumas gniuždymui:                         apie 20,0 N/mm 2  po 28 parų 

Vandens garų laidumo koeficientas      

W24:                                                          mažiau kaip 0,1 kg/m2 x h0,5  

Pakuotės po:                                            6 ir 25 kg plastikiniai maišai 

Išeiga:                                                        paviršiau plokštumai  1,4 kg/m2 
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                                                                     Kampo formavimui apie 3,0 kg/m 

Sandėliavimas:                                          sausoje, vėsioje patalpoje, originalioje pakuotėje 6 mėn. Atidarius 

pakuotę sunaudoti kaip galima greičiau. 

Reikšmės nurodytos esant aplinkos temperatūrai  +23 oC, ir santykiniai oro drėgmei 50%. Aukšta 

temperatūra greitina, žema lėtina procesus. 

Paviršių paruošimas: 

Paviršiai turi būti atsparūs apkrovoms, sausi, pasižymėti geromis adhezinėmis savybėmis, nuvalyti nuo visų 

sukibimą mažinančių medžiagų tokių kaip dulkės purvas, dažų likučiai ir kt. Sutvarkyti nelygumus gilesnius 

kaip 2 cm. Druskingus paviršius apdirbti su druskų modifikatoriumi ESCO FLUAT. Paviršių apdorojimo metu 

atsiradusias adheziją mažinančias daleles pašalinti plaunant vandeniu po spaudimu ar kitu mechaniniu 

būdu. Prieš dengiant ASOCRET-M30 paviršių sudrėkinti iki matiškai drėgno. Labai įgeriančius paviršius 

gruntuoti gruntu ASO-Unigrung-GE arba ASO Unigrund-K. 

Įrengimas: 

Priklausomai nuo norimos gauti mišinio konsistencijos ASOCRET-M30 maišomas švariame inde su 4,2 – 5,25 

litrais švaraus vandens iki vienalytės masės gavimo. Mikserio galingumas 300 – 700 aps/min. Maišymo 

trukmė apie 2 -3 minutės. Leisti mišiniui pastovėti 5 min. ir dar kartą permaišyti. 

Paviršiaus lyginimas: 

ASOCRET-M30 gali būti dengiamas vienu sluoksniu iki 30 mm storio. Pirmiausiai lyginami paviršiaus 

nelygumai vėliau užnešamas reikiamas sluoksnis. Puikus rezultatas gaunamas darbui naudojant  tinkamus 

įrankius. Po užnešimo atlikus pauzę paviršius yra užtrinamas naudojant užtrynimo veltinio ar kempininę 

mentelę. Alternatyvus užtrynimas šiurkščia tinklo mentele galimas po 60 – 80 min. Taip būna pašalinami 

likę defektai ir paviršius paruošiamas sekančiam sluoksniui užnešti. 

Ertmių  tvarkymas: 

Paviršiai drėkinami iki matiniai drėgnų ir užpildomi per kartą ar kelis su ASOCRET-M30. Lyginamasis 

sluoksnis atliekamas taip pat kaip ir lyginant paviršius. 

Vidaus kampų tarp sienos ir grindų formavimas: 

Kaip gruntą naudoti AQUAFIN 1K ir šlapias ant šlapio užnešti ASOCRET-M30 reikalingą sluoksnį kampo 

suformavimui. Jei kampus reikia papildomai hidroizoliuoti tai galima atlikti po 3 valandų (esant normalioms 

aplinkos sąlygoms).  

Patariama: 

- Apsaugoti vietas, kurios nebus apdirbamos nuo ASOCRET-M30 poveikio. 

- Kai ASOCRET-M30 pradėjo kietėti negalima jo gyvybingumą ilginti dapilant papildomą kiekį 

vandens. 

- Apsaugoti ASOCRET-M30 nuo per greito džiūvimo. Jei reikia paviršių dengti ar lengvai drėkinti. 

- Iki pilno susirišimo ASOCRET-M30 apsaugoti nuo lietaus, šalčio, stiprios saulės poveikio, vėjo. 
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Darbo metu vadovautis galiojančiais ES sagos duomenų lapais 

GISCODE: ZP 1 
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