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ASOCRET-BIS-5/40 Art.nr. 2 06438
Reparatiemortel voor vulgrootte 5–40 mm

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold

20
2 06438-2

DIN EN 1504-3
ASOCRET-BIS-5/40 

Betonvervangingsproduct voor de statische en niet statisch 
relevante instandhouding 

EN 1504-3: ZA. 1a

Drukbestendigheid: R4
Chloride-ionengehalte:  ≤ 0,05%
Hechtvermogen: ≥ 2,0 N/mm²
Belemmerd krimp/uitzetting:  NPD
Temperatuurschommelingstolerantie, Deel 1:  ≥ 2,0 N/mm²
Capillaire wateropname:  ≤ 0,5 kg × m-2 × h-0,5

Carbonatiseringsweerstand: geslaagd
Elasticiteitsmodule: ≥ 20 GPa
Brandbaarheid: Klasse A1 
Continue hechtkracht: NPD

• Waterdicht
• Waterdampdiffusiedicht
• Vorstbestendig en strooizoutbestendig
• Vermindert het indringen van CO2

• Hoge weerstand tegen carbonatisering
• Pleister- en spuitapplicatie

ASOCRET-BIS-5/40 is een systeemcomponent en mag 
uitsluitend worden gebruikt in combinatie met ASOCRET-KS/HB.

Toepassing:
ASOCRET-BIS-5/40 wordt ingezet voor horizontale 
en verticale oppervlakken alsook voor oppervlakken 
boven uw hoofd als stabiele herprofileringsmortel tot 
een vulgrootte van 40 mm. Daarnaast geschikt als 
egalisatiemortel bij de bouw van zwembaden en 
bassins, alsook voor het modelleren voor de volgende 
hechtlaagafdichting of het lijmen van tegels.

Technische gegevens:
Kleur: cementgrijs
Basis: cement
Korrel: < 4,0 mm
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/dm3

Materiaaldichtheid: 2,1 kg/dm3

Verwerkingstijd: ca. 60 minuten bij +20 °C
Oververwerkbaar:  na ten minste 1 dag
Verwerkingstemp.: +5 °C tot +30 °C
Drukbestendigheid*: 24 uur  ca. 14 N/mm2

  7 dagen  ca. 50 N/mm2

  28 dagen  ca. 60 N/mm2

Buigtrekbestendigheid*:
  24 uur  ca. 4 N/mm2

  7 dagen  ca. 8 N/mm2

  28 dagen  ca. 9 N/mm2

Oververwerking hechtlaag- 
afdichting/tegels:  ca. 24 uur
Verbruik:  ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte
Reiniging:   Gereedschap direct na 

gebruik grondig met water 
reinigen.

Verpakking:  Zak van 25 kg
Opslag:   droog 12 maanden houdbaar 

in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken 
verpakking direct opmaken

*)  bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid. Op basis van de weers- en 
objectomstandigheden kunnen de aangegeven gegevens worden 
verlengd of verkort.

Ondergrond:
Cementgebonden oppervlakken moeten stevig en 
slipbestendig zijn en over voldoende draagvermogen 
beschikken en vrij van cementlijm, losse onderdelen alsook 
hechtingsverminderende stoffen als scheidingsmiddel, 
stof, sinterlagen enz. zijn. Objectgerelateerd is een 
ondergrondvoorbehandeling, bijv. granulaat, kogel-, 
ultrahogedrukwaterstralen (500–2000 bar), frezen of 
schuren uit te voeren.  
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De voorbereide ondergrond moet een oppervlaktestructuur 
hebben met open poriën. 24 uur alsook 2 uur voor het 
aanbrengen van de ASOCRET-BIS-5/40 voldoende nat 
maken, op het moment dat de mortel wordt aangebracht, 
moet de ondergrond matvochtig zijn. Vrijgelegde 
betonstalen moeten middels corrosiebescherming 
ASOCRET-KS/HB (zie gegevens Technisch infoblad) 
worden voorbehandeld.
Minimumleeftijd van de betonondergrond: 28 dag
Hechtvastheid van de  
betonondergrond: ten minste 1,5 N/mm2

Verwerking: 
Per 25 kg ASOCRET-BIS-5/40 is een waterhoeveelheid 
van ca. 3,5–3,75 l water nodig. Eerst wordt ca.  
2,8–3,0 liter water/ 25 kg ASOCRET-BIS-5/40 
voorgemaakt en met het poedercomponent gedurende 
ca. 3 minuten gemengd. Aansluitend wordt de resterende 
waterhoeveelheid toegevoegd en nog eens 2 minuten 
gemengd tot een homogene en klontvrije consistentie. Bij 
grotere menghoeveelheden adviseren wij het gebruik van 
een betonmixer. Niet meer materiaal vermengen, dan 
binnen 60 minuten kan worden verwerkt!

Handmatige verwerking:
De verwerking van ASOCRET-BIS-5/40 volgt in 
combinatie met de mineraalhoudende hechtbrug 
ASOCRET-KS/HB. ASOCRET-KS/HB wordt met een 
harde bezem dekkend en diep in de poriën in de 
voorbereide matvochtige ondergrond ingeborsteld. 
De volgende laag reparatiemortel ASCOCRET-BIS-5/40 
wordt nat-in-nat aangebracht in de vereiste laagdikte. 
Aansluitend wordt de mortel verdicht en goed vlak met 
het oppervlak afgetrokken. Bij het aanbrengen op grotere 
oppervlakken kan de laagdikte tot max. 20 mm in één 
bewerking worden uitgevoerd! Bij grotere laagdiktes 
adviseren wij een verwerking in meerdere lagen. Als 
alternatief kunnen middels een spuitapplicatie laagdiktes 
tot 40 mm in één bewerking worden aangebracht. 

Verwerking met de natspuitmethode:
Bij het verwerken met de natspuitmethode is het gebruik 
van een mineraalhoudende hechtbrug niet nodig. Het 
aanbrengen van 2 lagen corrosiebescherming  
ASOCRET-KS/HB moet ten minste 72 uur voor het 
verwerken van de mortel ASOCRET-BIS-5/40 in de 
natspuitmethode worden uitgevoerd. Bij het aanbrengen van 
ASOCRET-BIS-5/40 moet de ondergrond matvochtig zijn. 
De herprofilering met de natspuitmethode volgt nadat het 
materiaal in de betonmixer is gemengd met een geschikte 
opvoerpomp en het gebruik van een MAWO-spuitkop. Voor 
een gelijkmatig spuitbeeld is een krachtige bouwcompressor 
(ten minste 4 m3 lucht/4–5 bar bedrijfsdruk) absoluut 
noodzakelijk.

Zonder betonmixer:
Pompsysteem: High Comp Power
Pompeenheid XP 120
Benodigd water ca. 190–200 l/uur
Spuitkop: MAWO-spuitkop 35/12 mm
Max. slanglengte: 30 m 
Regelafstand spuitkop: 0,5–1,0 m

Pompsysteem PFT: 
Betonmixer Multi Mix
Opvoerpomp N2FU400 / schroeftransporteur D8-1,5
Herprofileringsspuitkop 35 /12 mm
(Herprofileringsspuitapparaat)
Max. slanglengte: 30 m 
Regelafstand spuitkop: 0,5–1,0 m

Pompsysteem Inotec:
Inomix betonmixer ZM80 Jet Mix
Inobeam F21 light/schroeftransporteur D8-1,5
Morteldrukslang 25 mm in diameter
Herprofileringsspuitkop 35 /12 mm 
(Herprofileringsspuitapparaat)
Max. slanglengte: 30 m 
Regelafstand spuitkop: 0,5–1,0 m
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Materiaalapplicatie:
De mortel moet door toevoeging van lucht aan de 
spuitkop dusdanig cirkelvormig worden gesproeid dat 
een mooi spuitbeeld ontstaat. Bij een eerste spuitgang 
moeten gaten, bellen, alsook holle ruimtes achter 
de wapening goed worden uitgevuld en moeten de 
ondergrondoneffenheden worden geëgaliseerd. In de 
tweede spuitgang wordt de eigenlijke vereiste laagdikte 
aangebracht en met een geschikt gladwerkgereedschap 
worden nabehandeld.

Nabehandeling:
Na het aanbrengen van ASOCRET-BIS-5/40 moeten 
de morteloppervlakken door het nemen van de juiste 
maatregelen worden beschermd tegen te snel uitdrogen. 
Dit geschiedt door het ten minste 3–5 dagen lang 
vochtig houden met een watervernevelingskop en natte 
jutebanen, evt. ook afdekken met folie. De folie moet 
dusdanig op de te bewerken oppervlakken worden 
bevestigd, dat een luchtuitwisseling is uitgesloten. 
Als de betroffen morteloppervlakken door direct 
zonlicht, tocht, hoge temperatuurschommelingen en/
of lage luchtvochtigheid wordt belast, moeten met 
name de nabehandelingsmaatregelen nader in acht 
worden genomen. Als een volgende afdichting met 
mineraalhoudende afdichtingsslurries is voorzien, kan 
deze als alternatieve nabehandelingsmethode na ca. 
24 uur worden aangebracht.

Belangrijke aanwijzingen:
• Voor elke betoninstandhoudingsmaatregel moet 

de werkelijke toestand in het algemeen worden 
gecontroleerd door een deskundige en/of 
bouwkundig ingenieur. Het testprotocol moet voor 
aanvang van de instandhoudingsmaatregelen ter 
beschikking worden gesteld aan de verwerker.

• Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van ASOCRET-BIS-5/40 beschermen.

• Reeds harder geworden ASOCRET-BIS-5/40 niet 
weer verwerkbaar maken door watertoevoer of de 
toevoeging van verse mortel, anders bestaat het 
gevaar op een ontoereikende vastheidsontwikkeling!

• Neem de geldende voorschriften en richtlijnen in acht.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen.
GISCODE: ZP1

SF/TET/MV/TaB/KKa

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.


