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Reiniging:  gereedschap direct na gebruik 
zorgvuldig met ASO-R001 reinigen.

Verpakking:  comp. A: 300 ml PE-fles 
comp. B: 300 ml PE-fles 
Component A en component B 
bevinden zich in een afgestemde 
mengverhouding. 
6 eenheden A-+ B-comp. 
+ 6 × 20 st. dekvloerklemmen/doos

Opslag:  Vorstvrij, koel en droog, 
≥ +10 °C tot +30 °C, 9 maanden, 
in originele gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking direct 
verbruiken.

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

Ondergrond:
De te verwerken oppervlakken moeten 
• droog, stevig, draagkrachtig en slipbestendig zijn.
•  vrij zijn van loszittende en hechtingsverminderende 

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

•  kwaliteit van de dekvloer: minst. EN 13813 
CT-C25-F4  
De ondergrond en het ruimteklimaat moeten voldoen 
aan de eisen van DIN EN18365.

• Restvochtgehalte: < 4% (CM-methode)

Verwerking:
Component A en component B worden in afgestemde 
mengverhouding geleverd. Het A-component wordt 
volledig aan het B-component toegevoegd. Let 
op dat het materiaal zonder resten achter te laten 
uit de bus loopt. Sluit vervolgens de bus van het 
B-component weer en schud intensief gedurende ca. 
15-20 seconden tot het mengsel homogeen en sluiervrij 
is. De materiaaltemperatuur moet bij het mengen minstens 
+15 °C zijn. Na het mengproces moet de afsluitdop 

• Tweecomponenten.
• Reukarm.
•  Eenvoudige en snel  

mengen – zonder gereedschap.
• Zeer goede indringing.
• Vroegtijdig belastbaar.
• Zeer emissiearm (EMICODE EC1-PLUS).
•  Bestand tegen logen, verdunde zuren, zoutoplossingen 

alsook een groot aantal organische oplosmiddelen.

Toepassingsgebieden:
ASODUR-GH-S wordt gebruikt voor het constructief 
afdichten van scheuren en voegen in onverwarmde 
en verwarmde minerale dekvloeren. Voor scheur- 
en voegbreedtes tot ca. 5 mm geschikt.

Technische gegevens:
Basis: Gemodificeerde silicaathars,
 2-componentig
Standaardkleur: A-comp.: geelachtig 
 B-comp.: bruin
 Gemengd: lichtgeel
Viscositeit*: A-comp.: ca. 150 mPas
 B-comp.: ca. 260 mPas
 Gemengd: ca. 1.000 mPas
Dichtheid*: A-comp.: ca. 1,12 g/cm³ 
 B-comp.: ca. 1,48 g/cm³
Mengverhouding: 1 : 1 Vol. deel 
Omgevings- en 
ondergrondtemperatuur:   min. +10 °C 

max. +30 °C
Verwerkingstijd:  ca. 15 min. bij +10 °C 

ca. 10 min. bij +20 °C 
ca.   7 min. bij +30 °C

Overwerkbaar: na ca. 25 min bij +20 °C
Vol belastbaar: na ca. 24 uur bij +20 °C 
Benodigd materiaal:  afhankelijk van de breedte en 

diepte van de scheuren en voegen

ASODUR®-GH-S  Art.nr. 2 05798 
Snel uithardende silicaat-giethars

 zeer emissiearm
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Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader van de hier 
beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. De productbeschrijving 
stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude 
zijn geldigheid. 

•  SCHOMBURG-producten worden meestal in d.w.z. in 
op elkaar afgestemde mengverhoudingen geleverd. 

•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- 
en uithardingstijd. 

•  De aangegeven verbruikshoeveelheden zijn 
berekende gemiddelde waarden zonder 
toevoegingen voor de ruwheid en de zuigkracht 
van oppervlakken, niveau-egalisatie en 
restmateriaal in de vaten. Wij raden een berekende 
veiligheidsbijtelling van 10% aan bij de berekende 
verbruikshoeveelheden.

•  Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch infoblad 
worden vermeld, mogen pas na ruggespraak en 
schriftelijke bevestiging met resp. door de technische 
service van SCHOMBURG GmbH worden 
uitgevoerd.

•  Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd 
volgens afvalcode AVV 120105.

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

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!

dusdanig worden opengesneden dat deze aan de 
bestaande scheurbreedte is aangepast, om vervolgens 
de scheuren en voegen vakkundig af te dichten.

Applicatiemethode/verbruik:
Sluiten van scheuren in dekvloeren met behulp van 
dekvloerklemmen:
Open de scheuren of voegen met een slijpschijf over 
de lengte tot 1/2 tot 2/3 van de dekvloerdikte.
Haaks op de scheur elke ca. 30 cm dwarssleuven 
insnijden van ca. 10 cm. Reinig aansluitend de 
ingesneden snijvlakken zorgvuldig met een industriële 
stofzuiger en verwijder grondig het stof. Plaats de 
meegeleverde dekvloerklemmen in de dwarssleuf. 
De gemengde giethars in de snijvoegen gieten tot deze 
verzadigd is. Zo nodig is een nagieten vereist. Overtollig 
materiaal moet vervolgens direct met een spatel worden 
verwijderd en het nog verse giethars moet aan het 
oppervlak volledig worden ingestrooid met kwartszand, 
korrelgrootte 0,1 - 0,6 mm. Na uitharding het nog niet 
gebonden kwartszand afzuigen. 
Verse onzuiverheden kunnen worden verwijderd met het 
reinigingsmiddel ASO-R001, uitgehard materiaal kan 
alleen mechanisch worden verwijderd. 

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.

•  Pas als de dekvloer het toegestane restvochtgehalte 
heeft bereikt, dus gereed voor het aanbrengen is, 
de scheur in de dekvloer en schijnvoegen sluiten.

ASODUR®-GH-S

Höl/HS/tet/LiW/KKa


