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verwarmde dekvloer, die geschikt is als gebruikslaag 
of ondergrond voor tegels, platen, natuursteen. Voor 
de uitvoering gelden de algemene richtlijnen voor 
cementvloeren conform DIN 18560 en DIN 18353. 
De ondergrond moet voldoen aan de draagkracht voor 
lastopnamen conform DIN 1991-1-1. 
In vochtige ruimtes, bijv. zwembaden, 
zwembadomgevingen en openbare douches resp. 
in waterinwerkingsklasse W1-I tot W3-I volgens 
DIN 18534, buiten op balkons, loggia enz. volgens 
DIN 18531-5 of W1-B tot W3-B conform DIN 18535, 
moet een met ASO-EZ4-PLUS vervaardigde dekvloer met 
een geschikte hechtlaagafdichting worden afgedicht. 
 
Bij ASO-EZ4-PLUS gaat het om een speciaalcement 
zonder trasaandeel. Enkele voorschriften, bijv. 
de VOB DIN 18332, DNV-merkbladen van de 
Deutsche Naturstein-Verband (Verbond van de Duitse 
natuursteenbranche), BIV-merkbladen van de
Bundesverband Deutscher Steinmetze (Vereniging van 
Duitse steenhouders), ZDB-merkbladen uitgegeven 
door het Fachverband des deutschen Fliesengewerbes 
(Verbond van de Duitse tegelbranche), beschrijven voor 
de toepassing van het buitenbereik/natuursteen het 
gebruik van mortels met een hoog trasaandeel.  
ASO-EZ4-PLUS maakt gebruik van een geavanceerde, 
die op basis van de speciale eigenschappen, aanzienlijk 
minder “kalk-uitbloeiingen” heeft dan trasmortel. Bij 
dekvloer- en legmortels van ASO-EZ4-PLUS gaat het 
daarbij om een speciale constructie. Wij adviseren dit
contractueel vast te leggen! 
 

Technische gegevens:
Basis:  Speciaalcement, additief, toeslag 
Kleur:  grijs 
Watertoevoeging:   1,6–2,0 l/25 kg ASO-EZ4-PLUS 

(aardvochtig / stijfplastisch)
Mengtechniek:  Betonmixer
Dichtheid verse mortel: ca. 2,2 kg/dm3 
Opslag:   droog, 12 maanden in de originele, 

• Werkdroge mortel
• Waterafstotend 
• Bescherming tegen uitbloeiing 
• Vezelversterkt 
• Hoge verwerkingszekerheid 
• Constante dekvloerkwaliteit 
•  Voor binnen en buiten
• Lange verwerkingstijd 
• Na ca. 6 uur beloopbaar 
• Snel uithardend
• Snel met tegels en platen belegbaar 
•  Na 3 dagen conform de algemene erkende stand 

van de techniek verwarmbaar

Toepassingsgebieden:
ASO-EZ4-PLUS is een vezelversterkt werkdroge mortel 
voor het vervaardigen van cementdekvloeren en mortels 
die waterafstotend zijn met een snelle overwerkbaarheid. 
De met ASO-EZ4-PLUS vervaardigde dekvloeren en 
mortels bieden door hun waterafstotende eigenschappen 
een hogere bescherming tegen vorstschade en 
uitbloeiingen. Als waterafstotend, sneluithardend 
mortelbed bij het leggen van natuursteen, tegels en platen 
binnen en buiten, zoals balkons, terrassen, loggia's, 
trappen, zwembaden, natte ruimtes, wasstraten en 
waterreservoirs. Een met ASO-EZ4-PLUS vervaardigde 
dekvloer is geschikt als snelcementdekvloer, zwevende 
snelcementdekvloer op isolatie of scheidingslaag, 
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gesloten verpakking, aangebroken 
verpakkingen direct opmaken

Verbruik:   ca. 20 kg ASO-EZ4-PLUS  
per m2/cm vloerdikte

Verpakking:  25-kg-verpakking
Reiniging:   Gereedschap en apparaten direct 

na gebruik met water reinigen.
Classificatie:  EN 13813 CT-C50-F6-A9 
Brandklasse:   A1, conform het besluit van 

96/603/EG
begaanbaar na*):  ca. 6 uur
vol belastbaar na*): ca. 7 dagen
Verwerkingstijd*):  ca. 45 minuten
Verwerkings-/
Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +25 °C

*)  Gegevens gelden voor +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid, hogere 
temperaturen verkorten, lagere verlengen de aangegeven tijd.

Minimale nominale dikte conform DIN 18560:

onder tegels 45 mm op isolatie of scheidingslaag

onder parket, 
tapijtvloer, linoleum of 
PVC

30 mm op isolatie of scheidingslaag

algemeen 10 mm in combinatie

Verwerking:
Voor het mengen raden wij de Estrich-Boy van de firma 
Brinkmann aan met 65 mm slangdiameter of andere 
algemene deklaagmixers PFT, Putzmeister Mixocret, 
o.a., te gebruiken. De watertoevoer in acht nemen en 
overtollig water uitsluiten! De verwerkingstijd bedraagt 
bij +20 °C ongeveer 45 minuten. Mengen, aanbrengen 
en verwerken moeten elkaar direct opvolgen. De vlakken 
mogen slechts zo groot gemeten zijn dat deze binnen 
de verwerkingstijd vervaardigd kunnen worden. Hogere 
temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen 
de verwerkings- en uithardingstijd. Bij bovenlagen eerst 
op de voorbereide, bijv. gestraalde betonondergrond, 
ASOCRET-HB-FLEX INBORSTELEN. Deklaag in de verse 
onderlaag aanbrengen. Voor de uitvoering gelden 

de algemene richtlijnen voor cementvloeren conform 
DIN 18560 en DIN 18353.

Mengadvies voor mix- en transportmachines:
In standaard mix- en transportmachines met een 220 l 
mixketel, bijv. Estrich-Boy van de firma Brinkmann, PFT, 
Putzmeister Mixocret wordt in totaal 250 kg  
ASO-EZ4-PLUS met 16 tot 20 l leidingwater gemengd. 
Dit komt overeen met een vulgraaf van de mengketel 
van ca. 80% - zoals dit over het algemeen door de 
fabrikanten van de machines wordt aanbevolen. Daarbij 
moet als volgt te werk worden gegaan: 
Eerst de mengtrommel voor de helft met 125 kg  
ASO-EZ4-PLUS en ca. 10 l water vullen. Vervolgens met 
de resterende 125 kg ASO-EZ4-PLUS bijvullen en 6–10 l 
water toevoegen. De totale mengtijd van 4 minuten altijd 
aanhouden, omdat dan alle bestanddelen open zijn 
en de uiteindelijke consistentie ontstaat.

Mengadvies voor betonmixer (bijv. INOTEC MIX120 PLUS):
Eerst 100 kg ASO-EZ4-PLUS bereiden en 6,4 tot 8,0 l 
water toevoegen. Vervolgens 4 minuten mengen. 
Consistentie door toevoeging van water instellen op 
aardvochtig tot stijfplastisch. 
De verse dekvloer moet worden beschermd 
tegen te snel uitdrogen, bijv. door warmte of tocht. 
De aanbrenggereedheid voor tegels wordt bij het 
toevoegen van water van 1,7 liter op 25 kg  
ASO-EZ4-PLUS, bij een omgevings- en- grondtemperatuur 
van +23 °C, een relatieve luchtvochtigheid van 50% 
en een laagdikte van 5 cm na drie dagen bereikt. 
Ter controle moet een vochtigheidsmeting met 
de CM-methode worden uitgevoerd.  

Belangrijke aanwijzingen:
•  De technische infobladen van o.m. producten moeten 

in acht worden genomen!
•  Als er een te korte mengtijd wordt geselecteerd resp. 

niet intensief genoeg is gemengd, is de ontsluiting 
van alle inhoudsstoffen niet gegarandeerd. De snelle 
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oververwerkbaarheid en hoge sterkte kan dan niet 
meer worden gewaarborgd!

•  Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en hoge 
laagdiktes vertraagd uitharding, doordroging en 
het bereiken van de oververwerkbaarheid (zie ook 
BEB-merkblad "Voorwaarden bouwklimaat voor 
het drogen van deklagen"). Pogingen hebben 
aangetoond dat bij lage temperaturen (+5 °C tot 
+12 °C) de waterbinding sterk vertraagd verstrijkt, 
zodat de overwerkbaarheid later wordt bereikt!

•  Water, dat uit het oppervlak van de deklaag wordt 
gedrukt, duidt op een te hoge watertoevoeging (meer 
dan 2 l water/ 25 kg ASO-EZ4-PLUS)! 

•  ASO-EZ4-PLUS kan ca. 8% van zijn gewicht aan water 
kristallijn binden. Als het aandeel aan water meer is 
dan moet dit verdampen wat de oververwerkbaarheid 
zal vertragen!

•  Bij een vanuit de ondergrond opstijgende vochtigheid 
is voor het aanbrengen van de deklaag een actieve 
afdichting noodzakelijk!

•  Het ventileren van de inbouwlocatie is vereist, tocht 
tijdens de verwerking en tijdens het uithardingsproces 
moeten ook worden vermeden, net als direct zonlicht. 
De ruimte- en vloertemperatuur moet tijdens de 
verwerking en een week erna ten minste +5 °C zijn! 
Luchtontvochtigers mogen gedurende de eerste 3 
dagen niet worden gebruikt!

•  Geen andere cementhoudende of overige 
bindmiddelen bijmengen!

•  Rand-, veld-, gebouwscheidings- en bewegingsvoegen 
moeten worden overgenomen, resp. op de 
desbetreffende locatie worden ingebouwd en met 
geschikte middelen, bijv. kantopsluitingen, worden 
afgesteld! Schijnvoegen moeten tot éénderde van de 
ingebrachte laagdikte worden ingesneden!

•  Geen toevoegmiddelen en -stoffen toevoegen!
•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 

worden genomen!  
Zoals bijv.: 
DIN 18202, DIN 18157, DIN 18352, DIN 18531 

Voor de beoordeling van de oververwerkbaarheid moet een vochtigheidsmeting met de CM-methode worden 
uitgevoerd. De volgende grenswaarden moeten in acht worden genomen:

Maximum vochtgehalte van de dekvloer, bepaald conform CM-methode

Bovenvloer verwarmd onverwarmd

Waterdamp-diffusiedichte vloeren 1,8% 2,0%

Textiel vloeren
waterdampremmend 1,8% 2,5%

waterdoorlaatbaarheid 2,0% 3,0%

Parket 1,8% 2,0%

Laminaatvloer 1,8% 2,0%

Keramische tegels resp.
natuursteen/beton

dikbed 2,0% 2,0%

dunbed 2,0% 2,0%

De CM-meting moet conform de actuele werkaanwijzing FBH-AD vanuit de vakdocumentatie "Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies" worden uitgevoerd.
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WKD/KK/KKa/Tet/MV

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.

tot 18535, DIN 18560, DIN EN 13813,  
DIN EN 1991-1-1  
 De technische BEB-infobladen, uitgegeven door de 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
Die Fachinformation Schnittstellenkoordination bei 
beheizten Fußbodenkonstruktionen. 
De ZDB-merkbladen, uitgegeven door Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes (Verbond van de 
Duitse tegelbranche): 
[*1] "Hechtlaagafdichtingen (AIV)"  
[*2] "Zwembadbouw" 
[*3] "Bewegingsvoegen in bekledingen en 
afdekkingen van tegels en platen" 
[*4] "Keramische vloerbedekkingen onderworpen 
aan hoge mechanische belastingen" 
[*5] "Bekledingen op cement- en calciumsulfaatdekvloeren" 
[*7] "Vloerbedekking van buiten" 
[*8] „RICHTLIJN Aanwijzingen voor het ontwerp en 
de uitvoering van afvoeren en goten in  
combinatie-afdichting (AIV)“ 
[*9] “Buitentrappen”

    [*10] „Hoogteverschillen“

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1


