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ASODUR-EK/C is een oplosmiddelvrij driecomponentig-
systeem op basis van epoxyhars met de volgende 
eigenschappen:
•  electrisch geleidend (getest conform DIN EN 61340-4-1, 

DIN EN 1081 en AGIS30 aardlekweerstand)
• eenvoudig te verwerken
•  bestand tegen een groot aantal zuren, logen, oliën, 

vetten, betonaantastend water, reinigingsmiddel, 
zeewater (zie Bestendigheidslijst)

• voor voegbreedtes van 2–7 mm
• in verse toestand met water afwasbaar
• chemisch en mechanisch belastbaar

Toepassingsgebieden:
ASODUR-EK/C wordt gebruikt bij het vermengen met 
ASO-LQ voor het lijmen en voegen van
geleidende keramische vloeren op beton- en
cementdekvloeren, toepassingsbereiken bijv. 
• laboratoria
• chemische industrie
• commerciële bedrijven
• automobielindustrie

ASODUR®-EK/C            Art.nr. 2 05747 
Geleidende lijm- en voegmortel voor het vervaardigen 
van een elektrisch geleidende tegelvloer

Technische gegevens (mengsel):
Basis: 3-comp. epoxyhars-mengsel
Kleur: zwart
Viscositeit: Spachtelconsistentie
Mengdichtheid: ca. 1,70 g/cm3 bij +23 °C 
Mengverhouding:
Lijmen 
en voegen:  Bindmiddel ASODUR-EK/C: 

1 : 1 gew. deel (hars: verharder), 
 Kant en klaar lijm- en voegmengsel:

    1 : 2 gew. deel (bindmiddel: 
geleidend kwartszand ASO-LQ)

Verwerkingstijd: ca. 60 minuten bij + 23 °C 
Opentijd lijm: ca. 45 minuten bij + 23 °C
Afwasbaar:  na ca. 30 min., echter binnen 

50 min. bij +23 °C 
Minimum uithardings-
temperatuur: ca. +10 °C
Beloopbaar: na. 16 uur bij + 23 °C 
Licht/ 
Volbelastbaar: na 48 uur/7dagen bij +23 °C 
Hechtreksterkte: ≥ 1,5 N/mm² 
Reiniging:  Alle gereedschap moet bij elke 

werkonderbreking zorgvuldig met 
warm water worden gereinigd.

Verpakking:   15 kg combi-verpakking met 
5 kg ASODUR-EK/C (bindmiddel) 
en 10 kg ASO-LQ 
(geleidend kwartszand)

    ASODUR-EK/C is verkrijgbaar 
in een 5-kg emmer. Component 
A en component B van het 
bindmiddel, alsook het geleidende 
kwartszand ASO-LQ worden in 
een afgestemde mengverhouding 
geleverd.

Opslag:  Vorstvrij 6 maanden in een 
afgesloten emmer, bij een droge en 
koele opslag, boven +10 °C.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold
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EN 12004
ASODUR-EK/C

Reactieharslijm voor normale eisen voor 
tegels binnen en buiten

R1

Opentijd: Hechtvastheid na 20 min.  ≥ 0,5 N/mm²
Hechtwaarde, als 
Hecht/schuifsterkte na droge opslag ≥ 2,0 N/mm²
Hechtwaarde, als  
Hechtreksterkte na opslag in water ≥ 2,0 N/mm²
Brandgedrag klasse E 
Gevaarlijke stoffen NPD N
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Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad
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Ondergrond:
De te verwerken oppervlakken moeten
• droog, stevig, draagkrachtig en slipbestendig zijn
•  vrij zijn van loszittende en hechtverminderende 

stoffen, zoals bijv. stof, pulp, vet, rubberen slijtdeeltjes, 
verfresten etc.

• beschermd zijn tegen achterwaartse    
  vochtigheidsinwerking.

Ondergrondvoorbereidingen moeten overeenkomstig 
DIN EN 14879-1:2005, 4.2 e.v. worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de geschiktheid van de te bewerken 
ondergrond moeten daartoe geschikte mechanische 
processen, zoals bijv. hogedrukwaterstralen, frezen, 
kogelstralen, slijpen, etc. worden gebruikt, waarmee een 
gestructureerd, open poreus oppervlak wordt bereikt. 
Overeenkomstig de desbetreffende cementgebonden 
ondergrond moet er aan de volgende criteria worden 
voldaan:
• Kwaliteit van het beton: minst. C20/25
• Leeftijd:  minst. 3 maanden
• Hechtvastheid: 1,5 N/mm2

• Restvochtgehalte:  voldoende droog tot vochtig 
(conform DAfStb-Rili*)

• Kwaliteit van de dekvloer: minst. EN 13813 CT-C25-F4
• Leeftijd: minst. 28 dagen
• Hechtvastheid: 1,5 N/mm2

• Restvochtgehalte:  voldoende droog tot vochtig 
(conform DAfStb-Rili, 2001)

*  Richtlijn voor bescherming en onderhoud van betonbouwdelen, 
deel 2, paragraaf 2.3.5 “Betonvochtigheid”, 07-2002.

Vervaardigen van het geleidende dunbed- en 
voegenmortels:
De bindmiddelcomponenten A (hars) en B (verharder), 
worden in afgestemde mengverhouding geleverd. Het 
component B wordt zonder resten aan component A 
toegevoegd. Het mengen van de beide componenten 
moet met een geschikt roerapparaat bij ca. 300 min-1 
(bijv. boormachine met roerwerk) worden uitgevoerd. 

ASODUR®-EK/C

Daarbij is het belangrijk dat ook vanaf de zijkanten 
en vanaf de bodem wordt geroerd, zodat de verharder 
gelijkmatig wordt verdeeld. Er moet zo lang worden 
geroerd tot het mengsel homogeen (sluiervrij) is. Mengtijd 
ca. 3 minuten. Vermijd het inmengen van lucht. Het 
bindmiddelmengsel direct daarna in een grotere, schone 
emmer overgooien. Opnieuw doorroeren, vervolgens met 
de vereiste hoeveelheid geleidend kwartszand ASO-LQ 
opnieuw intensief doormengen.
De elektrisch geleidende lijm- en voegenmortelmengsel 
wordt als volgt in hoeveelheid samengesteld:

Bindmiddelmengsel:
ASODUR-EK/C 
(Harscomponent): 
1 gew.-deel

ASODUR-EK/C 
(Verhardercomponent):  
1 gew.-deel

Mortelmengsel:
Bindmiddelmengsel 
1 gew.-deel

ASO-LQ, 0,1–0,4 
2 gew.-delen

De mengtemperatuur moet ca. +15 °C zijn.

Verwerking:
1.  Op de voorbereide en stofvrije cementgebonden 

ondergrond worden de zelfklevende geleidebanden 
ASO-LB geleidingsbanden in een raster van ten 
minste 4 × 4 m gelegd, uit de vloer geleid en op een 
hoogte van ca. 30 cm aan de wandvlakken bevestigd; 
echter ten minste aan twee tegenover elkaar liggende 
zijden van de ruimte. De geleidebanden ASO-LB 
moeten ter plaatse worden aangesloten op de 
aardingsaansluiting conform de VDE-voorschriften. 
Wij adviseren per 30 m² oppervlak ten minste een 
aansluiting op potentiaalvereffening.

2.  De applicatie van de geleidende grondering met ASO-LL 
wordt in een arbeidsgang in rolmethode aangebracht. 
Het gemengde materiaal wordt portiegewijs op het 
oppervlak gegoten, met een spaan met rubberlippen over 
het oppervlak verdeeld. Aansluitend met een kortharige 
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vachtroller gelijkmatig uitrollen. 
Verbruik: ca. 100–150 g/m² afhankelijk van de ruwheid 
van de ondergrond.

3.  Opmerking: Voor het aanbrengen van de 
geleidende mortel moet een geleidingsweerstand 
van de geleidende grondering worden uitgevoerd. 
De geleidingsweerstand moet < 103 Ω zijn. 
Op de uitgeharde geleidende grondeerlaag moet 
de elektrisch geleidende dunbedmortel over het 
gehele oppervlak worden verdeeld en met de voor 
het plaatformaat geschikte vertanding doorgekamd. 
Geleidende vloermaterialen binnen de lijmopen tijd 
holeruimtevrij (buttering-floating-methode) worden 
gelegd. De keuze van de vloermaterialen moet 
worden aangepast aan de vereisten, alsook aan de 
vereiste geleideweerstand.

  Materiaalverbruik ASODUR-EK/C incl. ASO-LQ:  
Verbruik: 
  4 mm vertanding: ca. 1,4 kg/m2

     6 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m2

   8 mm vertanding: ca. 3,5 kg/m2 

 10 mm vertanding: ca. 4,2 kg/m²
 12 mm vertanding: ca. 5,3 kg/m²
  Egalisatie-/schraaplaag: ca. 2,2 kg/m² per mm 

laagdikte

 Voegen: 
 (voorbeeld: Voegbreedte 4 mm, voegdiepte 9 mm) 
   Tegels 15 × 15 cm = ca. 0,7 kg/m2

    Tegels 20 × 20 cm = ca. 0,5 kg/m2

    Tegels 60 × 60 cm = ca. 0,1 kg/m²

4.  Tegels met geleidende glazuur 
Invoegen van het tegeloppervlak: 
Bij gebruik van tegels met een geleidende glazuur 
(bijv. AGROB-BUCHTAL Keraion) wordt het invoegen 
na ca. 1–2 dagen uitgevoerd. 
De gemengde geleidende mortel ASODUR- EK/C 
incl. ASO-LQ in gedeelten op het oppervlak 
aanbrengen en direct daarna met een troffel in 
de schone en droge voegen inwassen. De voegen 

moeten volledig worden uitgevuld. Het overtollige 
materiaal wordt aansluitend met een epoxyvoegbord 
verwijderd door in diagonale richting ten opzichte 
van het voegverloop van het tegeloppervlak te 
trekken. 
Afwassen van het tegeloppervlak: 
Na het verwijderen van het overtollige materiaal 
wordt het resterende voegmateriaal van  
ASODUR/EK/C op het oppervlak met zo min 
mogelijk water geëmulgeerd. Hiervoor is, afhankelijk 
van de omstandigheden, een hard of zeer hard 
schuurvlies met gebruik van een schuurvlieshouder 
geschikt. Na het emulgeren wordt de slurry met een 
zachte spons opgenomen. Aansluitend opnieuw 
met een schone, zachte spons het plaatoppervlak 
reinigen. Deze reiniging mag pas worden 
uitgevoerd, nadat ASODUR-EK/C iets is vastgezet. 
Warm en geneutraliseerd water vereenvoudigt het 
afwassen. Voor het eenvoudig reinigen kan aan het 
water ca. 10% spiritus worden toegevoegd. 
Voor de ingebruikname van het gevoegde 
oppervlak moet een voor het gebruik geschikte 
basisreiniging worden uitgevoerd. Indien 
epoxyharsverontreinigingen achterblijven 
(bijvoorbeeld een hars-sluierlaag), kan dit 
materiaalresidu de volgende dag resp. na 
verharding van de voegmortel met ASO-R003 
achteraf worden verwijderd.

5.   Geleidende tegels 
Bij gebruik van geleidende tegels (bijv. Klingenberg, 
Kerasafe) vindt het invoegen ook na ca. 1–2 dagen 
plaats. Het invoegen met ASODUR-EK/C is bij 
geleidende tegels niet absoluut noodzakelijk, omdat 
de geleiding geschiedt via de scherven van de 
tegels. 
Hiertoe adviseren wij ASODUR-DESIGN voor het 
invoegen. Uitvoeren van het invoegen en het afwassen 
zoals in 4. beschreven. Neem hiertoe ook het 
technisch merkblad van ASODUR-DESIGN in acht.

6.    De (aard-) geleidingsweerstand van het complete 

ASODUR®-EK/C
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systeem aan het object overeenkomstig de vereisten 
controleren. Uitvoering doorgaans door een 
testinstituut of een beëdigde deskundige.

7.  Wij adviseren om de vloeren regelmatig vochtig 
te reinigen, om isolerende verontreinigingen te 
verwijderen. Er moet op worden toegezien dat 
de gebruikte reinigingsmiddelen, als gevolg 
van voortdurend gebruik, de lekbestendigheid 
niet verhogen (bijv. wasbestanddelen) en het 
voegmateriaal niet beschadigen. Wij adviseren 
daarom om de exploitant er op te wijzen, om 
passende reinigingsschema's op te stellen.

Belangrijke aanwijzingen:
•  Schurende belastingen bij het gebruik kunnen de 

coatingoppervlakken bekrassen, wat vooral zichtbaar 
is bij donkere tinten. De werking wordt daardoor niet 
beïnvloed. Wij raden een regelmatig onderhoud van 
de oppervlakken met ASO-R008 aan voor het in 
stand houden van de kwaliteit van de oppervlakken 
en de optiek.

•  SCHOMBURG-producten worden in principe in 
werkverpakkingen, dit betekent op elkaar afgestemde 
mengverhouding geleverd. Bij leveringen in grote 
verpakkingen moeten deelhoeveelheden met een 
weegschaal worden afgewogen. De gevulde 
componenten altijd grondig roeren en pas daarna 
met het tweede component mengen. Dit geschiedt 
met een geschikt roerwerk, bijv polyplan/ronde-
roerkorf of gelijkwaardig. Om mengfouten uit te sluiten, 
wordt in een schone emmer gegoten en opnieuw 
gemengd. De mengsnelheid moet 300–400 min-1 
zijn. Let erop dat er geen lucht wordt ingeroerd. De 
temperatuur van de componenten moet minimaal 
+15 °C bedragen. Dit is ook bij ASO-LQ. Het mengen 
van geleidend kwartszand gebeurt nadat de beide 
vloeibare componenten zijn vermengd. Daarna 
het compleet doorgeroerde materiaal direct op de 
voorbereide ondergrond gieten en direct zorgvuldig, 

overeenkomstig de gegevens in de technische 
infobladen, verdelen.

•  Neem de productspecifieke eigenschappen van de 
vloermaterialen in acht. Met name bij het voegen van 
natuur- en kunststeenplaten (verkleuringsneiging).

•  De aangegeven verbruikshoeveelheden zijn 
berekende gemiddelde waarden zonder 
toevoegingen voor de ruwheid en het 
absorptievermogen van oppervlakken, niveau-
egalisatie en restmateriaal in de emmers. Wij 
adviseren een berekende veiligheidsbijtelling van 10% 
bij de berekende verbruikshoeveelheden.

•  Lage objecttemperaturen verhogen het verbruik. 
Het materiaal verliest daarmee de goede 
verwerkbaarheid, de reactietijd wordt langer!

•  Bij lage temperaturen adviseren wij het materiaal 
vóór gebruik te verwarmen in een waterbad 
van ca. +50 °C en het vervolgens te laten 
afkoelen tot kamertemperatuur. Zo worden de 
verwerkingseigenschappen weer hersteld. 
Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.

•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van ASODUR-EK/C of ASODUR-DESIGN beschermen.

•  ASODUR-EK/C en ASODUR-DESIGN worden 
geclassificeerd conform GefStoffV (Duitse verordening 
gevaarlijke stoffen)!

•  De kleuren bij ASODUR-DESIGN kunnen geringe 
kleurverschillen, bepaald door schommelingen 
in grondstoffen, vertonen. Bij elkaar horende 
oppervlakteprofielen moeten daarom met dezelfde 
productiepartij worden uitgevoerd (zie batchnr. op de 
leveringscontainer).

•  Gedetailleerde instructies betreffende de verwerking 
staan in de technische informatie nr. 19 "Verwerking 
van ASODUR-producten" en moeten in acht worden 
genomen.

•  Afvalsleutel:   
Uithardingscomponent: EAK 080111 
Harscomponent: EAK 080409

•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 
worden genomen!  

ASODUR®-EK/C
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Zoals bijv.:
 GUV-regel 132
 BGR 132
 AGI werkblad S30
 DIN EN 1081
 DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
 DIN EN 61340-4-1 (VDE 0300 deel 4-1)
 DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 deel 4-5)
 DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1)
 DIN EN VDE 0100-410 (VDE 0100-410)
 DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600)
 DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710)
 DIN 18157  
 DIN 18352
 DIN 18560  
 DIN 18202
 EN 13813  
 DIN 1055
  De technische BEB-infobladen, uitgegeven door 

de Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
 De vakinformatie "Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies" 
 De technische ZDB-infobladen, uitgegeven door 
de Fachverband des deutschen Fliesengewerbes: 
 [*1] “Hechtlaagafdichtingen”

  [*2] “Vloerbedekking op calciumsulfaatdekvloeren”
  [*3]  "Dilatatievoegen in bekledingen en vloeren             

van tegels en platen"
  [*5]  “Keramische tegels en platen, natuursteen 

en betonsteen op cementgebonden 
vloerconstructies met isolatielagen”

  [*6]  “Keramische tegels en platen, natuursteen en    
betonsteen op verwarmde, cementgebonden 
vloerconstructies”

  [*7] “Buitenvloeren”
  [*8] “Vloerbedekkingen op gegoten asfalt”
  [*9] “Hoogteverschillen”
  [*10] “Toleranties”
  [*11] “Reinigen, beschermen, onderhouden”
  [*12] “Zwembadconstructies”

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: RE 55

ASODUR®-EK/C
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Bestendigheidslijst ASODUR®-EK/C

Testvloeistoffen
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) Classificatie

≤ 8 uur ≤ 72 uur ≤ 14 d

Reinigingsmiddel / desinfectiemiddel
Anti Germ MS vloeibaar 
bevat natriumhydroxide en 
alkylbenzyldimethyl-ammoniumchloride
5 ml/l water

  ■

Anti Germ Nepurin HD
bevat fosforzuur en alkylbenzyldimethyl-
ammoniumchloride
30 ml/l water

■

Anti Germ SX vloeibaar
bevat fosfor- en salpeter-
zuur, 12,5 ml/l water

■

Ecolab Bendurol forte
bevat fosfaat en vetalcohol- 
ethoxylaat, 1:5 met water verdund

■

Ecolab Helotil
bevat fosforzuur, 1:10 met water 
verdund

■

Ecolab Into
bevat sulfamidezuur en ethanol, 
12,5 ml/l water

  ■

Overig
Benzine puur ■

gedem. Water puur ■

Glycerine puur ■

Natriumchloride, 35% in water ■

Natriumsulfaat, 20% in water ■

Noordzeewater ■

Water, 5 ° dH ■

Water, 15 ° dH ■

Waterstofperoxide 10 ■

Anti Germ SVM vloeibaar puur   ■

Testvloeistoffen
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) Classificatie

≤ 8 uur ≤ 72 uur ≤ 14 d

Anorganische zuren
Fosforzuur 10 ■

Salpeterzuur 3  ■

Zoutzuur 3   ■

Zoutzuur 37 ■  

Zwavelzuur 10   ■

Organische zuren
Mierenzuur 5   ■

Azijnzuur 10 ■

Melkzuur 10  ■

Oxaalzuur 5 ■

Wijnzuur 5 ■

Citroenzuur 10   ■

Alkaliën / logen
Ammonia 25  ■

Calciumhydroxide 30 ■

Chloorbleekloog 28 ■

Kaliloog 20 ■

Kaliloog 30 ■

Natronloog 30  ■

Natriumhypochloride 15 ■

Oliën
Stookolie / diesel puur ■

Hydrauliekolie puur   ■

Motorolie puur   ■

Olijfolie puur   ■

Paraffineolie puur   ■

Siliconenolie puur   ■

Zonnebloemolie puur   ■

Levensmiddelenolie  ■

Oplosmiddel
Aceton puur   ■

Butanol puur   ■

Ethanol puur ■  

Ethylacetaat  ■

Isopropanol puur   ■

Tolueen puur   ■

Xylok puur   ■

Alle gegevens zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden bij +20 °C.
Afwijkingen door hogere temperaturen, plaatselijke omstandigheden en 
omgevingsvoorwaarden zijn mogelijk. 
Lichte, optische oppervlakveranderingen of geringe opzwelling zonder de 
functionaliteit van de afdichting te beïnvloeden, moeten daarbij niet worden 
uitgesloten. Bij twijfel adviseren wij een objectgerelateerde geschiktheidstest.

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


