
Šī tehnisko datu lapa ir tulkojums, jebkādu nesaskaņu gadījumā, tiesiskais pamats ir šī produkta spēkā esošajai tehnisko datu lapai vācu valodā, kas ir 
atrodama www.schomburg.com. Veicot darbus, ir jāievēro vietējie būvnormatīvi. Mēs garantējam mūsu materiālu kvalitāti saskaņā ar mūsu pārdošanas un 
piegādes nosacījumiem. Gadījumos, kuri nav minēti šajā tehnisko datu lapā, lūdzam konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi Jūsu reģionā. Līdz ar jaunās 
redakcijas (izmaiņu) publiskošanu, šis dokuments zaudē spēku.

Sistēmu
Būvmateriāli

UAB “SCHOMBURG BALTIC”
Latvijas birojs: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

Tehnisko datu lapa

ASODUR-GBM Artikuls 2 05751 lapa 1 no 3

Epoksīda sveķi gruntēšanai, izlīdzināšanai un aizsargkārtai

Īpašības:

 2-komponentu
 Nesatur šķīdinātājus
 Caurspīdīgs
 Zemas viskozitātes
 Ūdensizturīgs
 Zema WDD vērtība 

pēc EN ISO 7783-1 = 1.2 g/m2 x d
 Izturīgs pret sārmiem, skābēm, sāļu 

šķīdumiem, taukiem un degvielu 

Pielietojums:

 Gruntēšanai un necaurlaidīgas kārtas 
izveidei uz betona un cementa bāzes 
izlīdzinošām kārtām ražošanas zonās, 
noliktavās, uz iekraušanas pandusiem, u.c.

 Betona un cementa bāzes virsmu 
gruntēšanai pirms ASODUR sērijas 
pārklājumiem.

 Izlīdzinošo kārtu un javu sagatavošanai 
pirms pārklājumu ierīkošanas.

 Epoksīda sveķu bāzes izlīdzinošo kārtu 
sagatavošanai.

 Kā šķidrus sveķus plaisu remontam 
izlīdzinošajās kārtās.

Tehniskie dati:

Bāze: divkomponentu epoksīdu sveķi

Krāsa: caurspīdīga

Viskozitāte*: ~640 (+-80) mPa*s

Maisīšanas attiecības: 2 : 1 svara daļas

Blīvums*: ~1,09 g/cm3

Izstrādes laiks*: ~25 - 35 min.

Var staigāt*: pēc ~12 st.

Nākamā kārta*: ~12 – 24 st.

Pilna slodze*: pēc ~7 dienām
*) pie +23°C un 50% relat. mitruma

Darba temperatūra: no +10°C līdz +35 °C, 
maksimālais relatīvais mitrums 80%.

Lieces stiprība: ~30 N/mm2

Spiedes stiprība: ~65 N/mm2

Instrumentu tīrīšana: uzreiz pēc lietošanas ar 
šķīdinātāju ASO-R001.

Iepakojumi: 3, 10, 18 kg. 

Abi komponenti iepakojumā ir atbilstošajās 
attiecībās.

Uzglabāšana: 18 mēn. oriģinālajā slēgtā 
iepakojumā. Uzglabāt sausā telpā ar pastāvīgu 
temperatūru ap +10°C.

Piezīme: biežu temperatūras izmaiņu rezultātā 
ASODUR-GBM var kristalizēties. Šajā gadījumā 
produkts ir jāsilda ūdens peldē ar temperatūru no
+50 līdz +60 °C. Pēc 2 stundām produktu var 
lietot bez ierobežojumiem.

Pamatnes sagatavošana:

Cementa bāzes virsmām ir jābūt:
 Cietai, izturīgai un ar labu saķeri.
 Bez adhēziju mazinošām vielām (putekļi, 

netīrumi, cementa piens, tauki, krāsas vai 
gumijas paliekas).

 Aizsargātai no mitruma iekļūšanas no otras
puses (apakšas).

Izmantot piemērotus līdzekļus, lai sagatavotu 
pamatni atkarībā no tās stāvokļa, piemēram, 
slaucīšana, apstrāde ar putekļu sūcēju, 
suku, raupjošana, apstrāde ar smilšu vai skrošu  
strūklu, u.t.t.
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ASODUR-GBM
Prasības pamatnei:

Cementa bāzes virsmas:
Betona kvalitāte: min. C20/25
Izlīdzinošā kārta: min. EN 13813 CT-C25-F4
Apmetums: min. P III
Vecums: min. 28 dienas
Adhēzijas stiprība: ≥ 1.5 N/mm2

Atlikušais mitrums: < 4% 

Materiāla sagatavošana:

Komponents A (sveķi) un B (cietinātājs) tiek 
piegādāti iepriekš sagatavotajās attiecībās. 
Pievienot B-komponentu  A-komponentam. 
Pārliecinieties, ka cietinātājs ir pilnīgi iztecējis no 
sava trauka. Maisīšana ir jāveic ar piemērotu 
maisītāju: ~ 300 apgr./min. Ir svarīgi maisīt arī pie 
trauka sāniem un apakšā, lai nodrošinātu, ka 
komponenti ir vienmērīgi sajaukti. Maisīt līdz 
maisījums ir viendabīgs.
Maisīšanas laiks:  3 minūtes.
Minimālā temperatūra maisīšanas laikā: + 15°C. 
Nelietot samaisītu materiālu tieši no oriģinālā 
iepakojuma! Pārliet materiālu tīrā spainī uz 
samaisīt vēlreiz.

Piezīmes:

Pielietojot materiālu, ir jāpārliecinās, ka tas ir 
pilnībā izplūdis uz pamatnes. Nelīdzenumi uz 
pamatnes var izraisīt gaisa burbuļu veidošanos. 
Šādos gadījumos, lai to novērstu ir ieteicams 
nogruntēt pamatni vēlreiz.
Lai pagatavotu izlīdzināšanas javu, produktam ir 
jāpievieno kvarca smilti. Smiltij ir jābūt sausai un 
tās temperatūrai ir jābūt ap +15°C.

Plānas izlīdzinošās kārtas sagatavošana:

ASODUR-GBM: 1,0 svara daļa.
Smilts: 1,0 – 1,5 svara daļas.
Graudu izmēri:  0,1 – 0,6 vai 0,2 – 0,7 mm
Piemērotas pildvielas: apm. 2 – 3 % pēc svara
Iemaisīt kvarca smilti viendabīgā sveķu maisījumā. 
Strādājot uz slīpām un vertikālām virsmām ir 
jāpievieno tiksotropiska pildviela līdz 4-5% pēc 
svara.

Biezas izlīdzinošās kārtas sagatavošana:

Biezums: 5-15 mm (vienā kārtā)
ASODUR-GBM: 1,0 svara daļa
Smilts: 6,0 – 7,0 svara daļas
Graudu izmēri:  0,06 – 1,5 mm

lapa 2 no 3

Biezums: 15-30 mm (vienā kārtā)
ASODUR-GBM: 1,0 svara daļa
Smilts: 9,0 – 10,0 svara daļas
Graudu izmēri:  0,06 – 3,5 mm
Spiedes stiprība: ~65 N/mm2

Lieces stiprība: ~30 N/mm2

Patēriņš: ~1,9 kg/m2/mm

Kvarca smilti ieber mikserī, un pakāpeniski 
pievieno iepriekš samaisītus ASODUR-GBM 
komponentus (sveķus un cietinātāju).

Piezīme: lielāks pārklājuma biezums ir 
iespējams, strādājot vairākās kārtās. Ļoti svarīgi 
ir labi noblīvēt materiālu.

Pielietošanas veids / patēriņš:

Noblīvēšana (hermetizācija):

ASODUR-GBM tiek uzklāts plānā kārtā ar rullīti, 
smidzinātāju vai otu 2 kārtās.
Patēriņš: 300-500 g/m2 vienā kārtā.
Lai izveidotu pretslīdes virsmu, svaigs pārklājums
ir jāapkaisa ar kvarca smilti (graudu izmēri 0,5-
1,0 mm vai 0,7-1,2 mm) starp divām kārtām. 
Patēriņš 1,0-1,5 kg/m2.

Gruntēšana:

ASODUR-GBM tiek uzklāts plānā kārtā ar rullīti, 
smidzinātāju vai otu 1 kārtā.
Patēriņš: 300-500 g/m2 vienā kārtā.
Svaigs pārklājums ir jāapkaisa ar kvarca smilti 
(graudu izmēri 0,1-0,6 mm vai 0,2-0,7 mm).
Patēriņš 0,8-1,0 kg/m2.
Savākt nesaistītu smilti ar putekļu sūcēju pēc 
pārklājuma sacietēšanas.

Plānas izlīdzinošās kārtas izveide:

Vispirms nogruntējiet virsmu ar ASODUR-GBM.
Patēriņš: 300-500 g/m2

Materiāls tiek sagatavots kā ir aprakstīts iepriekš,
un tiek uzklāts vienā kārtā.
Patēriņš: ~1,6 kg/m2/mm 

Biezas izlīdzinošās kārtas izveide:

Vispirms nogruntējiet virsmu ar ASODUR-GBM.
Patēriņš: 300-500 g/m2

Materiāls tiek sagatavots kā ir aprakstīts iepriekš,
un tiek uzklāts vienā kārtā vismaz 5 mm biezumā
un tālāk izlīdzināts.
Patēriņš izlīdzinošās kārtas maisījumam:
~2,0 kg/m2/mm.
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ASODUR-GBM
Darba drošība:

Sacietējis ADODUR-GBM ir nekaitīgs. Cietinātājs 
(B komponents) ir kodīgs. Ir jāievēro darba 
drošības direktīvas un lietošanas norādījumi.

Norādījumi:

1. Augstas temperatūras samazina izstrādes laiku,
zemas – palielina. Zemās temperatūrās palielinās 
materiāla patēriņš.

2. Saķeri starp kārtām var stipri sabojāt mitrums 
vai piesārņojums. Pamatnes temperatūrai ir jābūt 
vismaz  3°C augstākai par rasas punktu, lai 
nepieļautu kondensātu.

3. Ja starp materiāla kārtu uzklāšanas palielinās 
laika periods, tad pirmo kārtu notīrīt un padarīt 
raupju, un tikai pēc tam nogruntēt vēlreiz. Vienkārši
pārklāt nav pietiekoši.

4. Aizsargāt svaigu pārklājumu no lietus un 
mitruma apmēram 4-6 stundas pēc uzklāšanas. 
Mitrums var izraisīt krāsas zudumu un ietekmēt 
cietēšanu. Sabojāts materiāls ir mehāniski 
jānoņem no pamatnes un pārklājums jāatjauno.

5. Jautājumos, kuri nav minēti šajā tehnisko datu 
lapā, lūdzam konsultēties ar SCHOMBURG 
pārstāvi.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas 
prasības.
GISCODE: RE1
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