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ASOL - FE 

Bituminis gruntas ir apsauginis sluoksnis  

 

 

Savybės: 

- paruoštas naudojimui; 

- bituminė emulsija; 

- nekenksminga aplinkai; 

- galima užnešti teptuku, voleliu ir 

mechaniškai purškiant; 

- vidaus ir išorės darbams. 

 

Panaudojimo galimybės: 

ASOL-FE skirtas įrengti apsauginį 

sluoksnį ant rūsio sienų, pamatų, betoninių  

šulinių ir šachtų nuo gruntinio vandens ir 

kitų agresyvių medžiagų poveikio, kaip 

gruntas prieš dengiant bitumines 

hidroizoliacines medžiagas tokias kaip: 

COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K ar KSK 

tipo hidroizoliacines rulonines dangas. 

 

Techniniai duomenys: 

Bazė rektifikuotas 

bitumas 

Spalva rudai juoda 

Tankis apie 1,01 kg/dm
3
 

Kietosios dalelės 61 % 

Gruntavimas neprivalomas 

Išeiga apie 200 – 250 

ml/m
2 

vienu 

sluokniu 

Darbo temperatūra nuo + 5
o 
C iki + 30

o 

C 

Pakuotės po 5, 14 ir 28 litrus 

Sandėliavimas 12 mėnesių sausoje 

vėsioje patalpoje, 

originalioje 

pakuotėje. Atidarius 

pakuotę sunadoti 

kaip galima 

greičiau. 

Įrankių valymas iš kart po darbo 

vandeniu ar valikliu 

AQUAFIN-

Cleanser. 

 

Paviršių paruošimas: 

Dengiami paviršiai turi būti sausi, lygūs, 

atviromis poromis, be įtrūkimų, pažeidimų, 

nuo jų turi būti pašalinta visos adheziją 

mažinančios medžiagos, tokios kaip senų 

dažų likučiai dulkės, tepalo žymės ir kt. 

Prieš dengiant paviršius nuvalyti ir 

apdoroti mechaniškai. Visi pažeidimai, 

įtrūkimai turi būti išvalyti ir sutvarkyti 

naudojant remontinius mišinius kaip 

ASOCRET-M30. Dulkėtus ir labai 

įgeriančius paviršius papildomai 

nugruntuoti ASOL-FE atskiedus vandeniu 

1:5. Sienos ir grindų, ir kitus kampus 

rekomenduojama užapvalinti naudojant 

AQUAFIN-1K ir ASOCRET-M30. 

Nutepti kampus su AQUAFIN-1K ir kol 

neišdžiuvo suformuoti užapvalinimą su 

ASOCRET-M30. Išdžiuvus galima tepti su 

ASOL-FE.  

 

Naudojimas: 

Įrengiant apsauginį sluoksnį: dengiama 

dviem sluoksniais teptuku, voleliu ar 

specialiu prietaisu po spaudimu. Antras 

sluoksnis dengiamas ant sukietėjusio 

pirmojo, taip, kad dengimo metu nebūtų 

pažeistas  pirmasis sluoksnis. 

Gruntuojant prieš bitumines 

hidroizoliacines dangas COMBIDIC - 1K 

ir COMBIDIC - 2K:  

ASOL-FE praskiesti švariu vandeniu 

santykiu 1:5. Praskiestą tirpalą užnešti ant 

paruošto paviršiaus teptuku, voleliu ar 

spaudiminiu prietaisu. COMBIDIK - 1K ar 

COMBIDIC - 2K dengiama po to kai 

gruntas ASOL-FE bus pilnai išdžiuvęs. 

Gruntavimas prieš rulonines 

hidroizoliacines  KSK tipo dangas. 

ASOL-FE skiedžiama švariu vandeniu 

santykiu 1:1. Praskiestą tirpalą užnešti ant 

paruošto paviršiaus teptuku, voleliu ar 

spaudiminiu prietaisu. KSK tipo ruloninė 

danga dengiama po to kai paruoštas 

gruntas bus pilnai išdžiuvęs. 

Drenažinių ir apsauginių plokščių 

montavimas: 

Apsauginį sluoksnį saugoti nuo tiesioginių 

saulės spindulių ir nuo mechaninio 

poveikio tam skirtomis apsauginėmis 

plokštėmis. Prieš užverčiant žemes 
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apsaugines plokštes rekomenduojama 

tvirtinti kartu su COMBIDIC - 2K. 

Apsauginės plokštės negali būti veikiamos 

išilginio tempimo jėgų. Apsauginės 

plokštės negali būti gofruotos, turi atitikti 

DIN 4095 reikalavimams. 

 

Svarbu: 

 Nedirbti lyjant, ar esant aplinkos ir 

paviršių temperatūrai žemesnei 

kaip +5
o
 C. 

 Paviršius, kurie nebus apdirbami 

ASOL-FE apsaugoti nuo jo 

patekimo. 

 Negalima dirbti ant paviršių, kurie 

bus veikiami neigiamo vandens 

spaudimo. Tokius paviršius prieš 

tai reikia apdirbti cementine 

hidroizoliacija AQUAFIN - 1K. 

 Bituminė hidroizoliacija turi būti 

apsaugota nuo tiesioginių saulės 

spindulių, vėjo, šalčio. 

 

Darbo metu vadovautis galiojančiais 

saugos duomenų lapais. 

GISCODE: BBP 10 

 


