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• Waterafstotend
• Bescherming tegen uitbloeiingen
• Vezelversterkt
• Snel uithardend
• Lange verwerkingstijd
• Na ca. 6 uur beloopbaar
• Snel met tegels en platen belegbaar
• Voor binnen en buiten
•  Na 3 dagen conform de algemene erkende stand van 

de techniek verwarmbaar

Toepassingsgebieden:
ASO-EZ4 is een vezelversterkt speciaalcement voor 
het vervaardigen van cementdekvloeren en mortels 
die waterafstotend en krimparm zijn met een snelle 
overwerkbaarheid. De met ASO-EZ4 vervaardigde dekvloeren 
en mortels bieden door hun waterafstotende eigenschappen 
een hogere bescherming tegen vorstschade en uitbloeiingen. 
Als waterafstotende, 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 vervaardigde dekvloer is geschikt als 
snelcementdekvloer, zwevende snelcementdekvloer op 
isolatie of scheidingslaag en 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. 

Bovendien kunnen met het bindmiddel ASO-EZ4 
drainagemortels worden vervaardigd die door de poreuze, 
holle structuur het eventuele water kunnen afvoeren. Gelijktijdig 
neemt de ASO-EZ4 drainagemortel door zijn hydrofobe 
instelling zelf geen vocht op en voorkomt zo capillariteit. 

In vochtige ruimtes, zoals zwembaden, zwembadomgevingen 
en openbare douches resp. in waterinwerkingsklasse W1-I tot 
W3-I volgens DIN 18534, DIN 18531-5 of W1-B tot W3-B 
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Waterafstotende, versnelde dekvloercement

conform DIN 18535, moet een met ASO-EZ4 geproduceerde 
dekvloer met een geschikte hechtlaagafdichting worden 
afgedicht.

Bij ASO-EZ4 gaat het om een speciaalcement zonder
trasaandeel. Enkele voorschriften, bijv. de VOB DIN 18332,
DNV-merkbladen van de Deutscher Naturstein-Verband 
(Verbond van de Duitse natuursteenbranche),  
BIV-merkbladen van de Bundesverband Deutscher Steinmetze 
(Vereniging van Duitse Steenhouwers), ZDB-merkbladen, 
uitgegeven door Fachverband des deutschen Fliesengewerbes 
(Verbond van de Duitse tegelbranche) [1*], beschrijven voor 
de toepassing van het buitenbereik/natuursteen het gebruik 
van mortels met een hoog trasaandeel. ASO-EZ4 maakt 
gebruik van een geavanceerde technologie die op basis 
van de bijzondere eigenschappen, aanzienlijk minder “kalk-
uitbloeiingen” heeft dan trasmortel. Bij dekvloer-, en leg- en 
drainagemortels van ASO-EZ4 gaat het daarom om een 
speciale constructie. Wij raden daarom aan dit contractueel 
vast te leggen! 
[1*] zie onder Aanwijzingen

Technische gegevens:
Basis:  Speciaalcement, additief
Kleur:  grijs
Mengverhouding:  ASO-EZ4/toeslag: 
 1: 4 tot 1: 5 gew.-delen
Watertoevoeging:  Afhankelijk van de vochtigheid van 

de gebruikte toeslag 
33 gewichts-% (aardvocht) tot max. 
40 gewichts-% (stijf-plastisch) met 
betrekking tot de ASO-EZ4-toevoeging, 
dit betekent 8,25 tot 10 liter water per 
25 kilo ASO-EZ4; de waarde geldt bij 
gebruik van droge toeslag

Mengtechniek:  Betonmixer, vrijval mixer
Materiaaldichtheid  
verse mortel:  ca. 2,2 kg/dm3,  

afhankelijk van de gebruikte toeslag 
Opslag:  droog, 12 maanden in de originele, 
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gesloten verpakking, aangebroken 
bussen direct opmaken 

Verwerkings-/onder-
grondtemperatuur:  +5 °C tot +25 °C 
Verpakking:  25-kg-verpakking
Reiniging:  Gereedschap en apparaten direct 

na gebruik met water reinigen
begaanbaar na*):  ca. 6 uur
vol belastbaar na*): ca. 7 dagen
Verwerkingstijd*):   ca. 40 tot 60 minuten  

(Bij de vervaardiging van 
drainagemortels verkort 
de verwerkingstijd, op basis van 
de geringe waterbehoefte van 
de toeslag, tot ca. 20–40 minuten.)

Stevigheid*):   Bij een mengverhouding van 
1:4 gewichtsdelen, het gebruik van 
toeslag volgens DIN 4226 en een 
zeeflijn tussen A8 en B8 dichtbij B8 

ASO®-EZ4

wordt een stevigheid verkregen van 
groter dan C35–F5.

*) Gegevens geldig voor +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid, hogere 

temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de aangegeven tijd.

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. 
Het vochtgehalte van het additief in acht nemen en overtollig 
water vermijden! De verwerkingstijd bedraagt bij +20 °C 
ongeveer 60 minuten. Mengen, toevoegen en verwerken 
moeten elkaar direct opvolgen. De oppervlakken 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 cementdekvloeren 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.

Mengverhouding:
Mengadvies voor mix- en transportmachines:
In standaard mix- en transportmachines met een 220 l mixketel, 
bijv. Estrich-Boy van de firma Brinkmann, wordt in totaal 200 kg 
toeslag met 50 kg ASO-EZ4 gemengd. Dit komt overeen met 
een vulgraad 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:
Vul de mixtrommel eerst voor de helft met toeslag met 
korrelgrootte 0/8 (ca. 15 scheppen á 7 kg), voeg ca. 5-6 l 
water en 50 kg ASO-EZ4 toe en meng bij een plastische 
consistentie gedurende ca. 2 minuten. Vul vervolgens 
de mixtrommel met de resterende toeslag (afhankelijk van 
de mengverhouding nog 15 scheppen á 7 kg) en voeg het 
resterende water toe. Afhankelijk van het vochtgehalte van 
de toeslag is in totaal ca. 10-20 l water per mengsel nodig.  
De laatste waarde heeft hier betrekking op droge toeslag.  
In het algemeen heeft toeslag met korrelgrootte 0–8 een 

ca. verbruik, kg/m2 ASO-EZ4

Mengverhouding, gewichtsdelen

Dekvloerdikte, cm 1:4**) 1:5**)

1  4,1  3,4

4 16,3 13,6

5 20,4 17,0

6 24,4 20,4

**) 1: 4 gewichtsdelen komen overeen met ca. 1: 2,7 volumedelen, 
      1: 5 volumedelen komt overeen met ca. 1: 3,3 volumedelen

Minimale nominale dikte conform DIN 18560

onder tegels 45 mm op isolatie 
of scheidingslaag

onder parket, tapijtvloer, 
linoleum of PVC 

35 mm op isolatie 
of scheidingslaag

algemeen 10 mm in combinatie
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vochtgehalte van ongeveer 4%, zodat 200 kg toeslag 
al 8 l water bevat, hoewel de hoeveelheden aan grote 
schommelingen onderhevig zijn. De totale mengtijd van 
4 minuten altijd aanhouden, omdat dan alle bestanddelen 
ingesloten zijn en de uiteindelijke consistentie ontstaat.

Mengaanbeveling voor mortels:
ASO-EZ4 in mengverhouding: Meng 1:3 volumedelen 
(komt overeen met ca. 1:4,5 gewichtsdelen) met toeslag 
(korrelgrootte 0-4 mm Ø) in een geschikte dwangmenger. 
Mengtijd minimaal 4 minuten!  

De verse dekvloer moet worden beschermd tegen te snel 
uitdrogen, bijv. door warmte of tocht. 
De tegelrijpheid wordt bereikt na drie dagen bij een 
mengverhouding van 1:4 gewichtsdelen en het gebruik van 
droge toeslag volgens DIN 4226 en een zeeflijn tussen A8-B8 
in de buurt van B8 met een constante korrelsamenstelling, 
bij een watertoevoeging van 17 liter per 50 kg ASO-EZ4, 
een omgevings- en ondergrondtemperatuur van +23 °C, 
een relatieve vochtigheid van 50% en een laagdikte van 5 
cm. Ter controle moet een vochtmeting met de CM-methode 
worden uitgevoerd. Bij dekvloeren die moeten voldoen aan 
een bepaalde dekvloerkwaliteit volgens DIN EN 13813 is 
een geschiktheidstest vereist. Dit moet voor aanvang van de 
werkzaamheden worden uitgevoerd.

Meng- en verwerkingsaanbeveling voor 
waterdoorlatende drainagemortel (ook wel 
eenkorrelige mortel, monokorrelige mortel of 
drainagemortel genoemd):
ASO-EZ4 in mengverhouding: Meng 1:3 volumedelen 
(komt overeen met ca. 1:4 gewichtsdelen) met toeslag zonder 
fijnkorrelaandeel in een geschikte dekvloermixer. De in deze 
samenhang gebruikte toeslag is bijvoorbeeld hoogwaardige 
grind met een korrelgrootte van 2/5 mm, 5/8 mm, 8/12 mm, 
of parelgrind met een korrelgrootte van 4/8 mm. De keuze 
van de toeslag moet worden afgestemd op de gewenste dikte 
van het mortelbed en de beschikbaarheid. De toevoeging van 
het water is afhankelijk van de vochtigheid van de toeslag. 
Bij gebruik van droge toeslag is ca. 30 tot 36 gewichts-% 
water met betrekking tot de ASO-EZ4-toevoeging, dit betekent, 

7,5 tot 9 liter water per 25 kilo ASO-EZ4 nodig. Door het 
lage waterverbruik van de gebruikte toeslagen worden zeer 
lage w/c-waarden bereikt. De verwerkingstijd wordt daardoor 
teruggebracht tot ongeveer 20-40 minuten bij de vervaardiging 
van drainagemortel. Voeg slechts zoveel water toe aan 
de verse mortel tot een aardvochtige consistentie is bereikt. 
Afhankelijk van de gebruikte toeslag moet de minimumdikte 
van het mortelbed, evenals de totale constructie, worden 
aangepast aan de te verwachten belastingen onder spanning. 
Zorg voor een voldoende afwatering van den onderbouw. 

Daarbij moet als volgt te werk worden gegaan:
ASO-EZ4 en de toeslag in de mengverhouding:  
1:1 volumedelen in een geschikte dekvloermixer vullen. 
Voeg vervolgens water toe en meng gedurende 4 à 5 
minuten, afhankelijk van de dekvloermixer, zodat na deze 
mengtijd een stroperig vloeiende mortel ontstaat. Voeg nu de 
resterende twee volumedelen toeslag toe, meng kort totdat 
een homogene drainagemortel van aardvochtige consistentie 
is verkregen. De consistentie is juist wanneer de verse, licht 
glanzende mortel die in de hand is geklemd, weer uiteenvalt 
wanneer de hand wordt geopend. Een te nat gemengde 
drainagemortel verliest zijn drainagecapaciteit, omdat de 
holtes tussen de korrels verstopt raken met bindmiddellijm! Leg 
natuursteen-, kunststeenplaten of keramische tegels vakkundig in 
de op deze wijze voorbereide drainagemortel.  
Dit is in verschillende varianten mogelijk:

a. Drainagemortel op hechtlaag op een dragende betonplaat
Borstel een hechtlaag van ASOCRET-HB-FLEX royaal op de 
draagkrachtige ondergrond die met voldoende afschot  
is gelegd en bijv. is afgedicht met AQUAFIN-2K/M-PLUS.  
Breng vervolgens de drainagemortel nat-in-nat in aardvochtige 
consistentie aan en rei deze af tot op het beoogde 
hoogteniveau. Door de toeslag is de drainagemortel 
nagenoeg zelfverdichtend en hoeft dus slechts licht verdicht 
te worden. De platen, die aan de achterkant met  
ASOCRET-HB-FLEX zijn ingesmeerd, worden in het vers 
aangebrachte mortelbed gelegd en vastgeklopt. Het 
voegen gebeurt op zijn vroegst na 3 dagen, naargelang de 
bekleding, met CRISTALLFUGE PLUS, CRISTALLFUGE -FLEX of 
CRISTALLFUGE-HF. Minimale laagdikte 3 cm, maar ten minste 
5 maal de grootste korrel die wordt gebruikt. Zorg voor een 

ASO®-EZ4
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voldoende afwatering van de drainagelaag! Dit betekent dat 
in de ondergrond en op het oppervlak van de drainagemortel 
een voldoende afschot van ten minste 3% moet worden 
voorzien. Om het horizontale afwateringseffect te verbeteren, 
adviseren wij variant b.

b.  Drainagemortel op scheidingslaag op een dragende 
betonplaat, bijv. AquaDrain EK, GUTJAHR GmbH

Op de met bijv. AQUAFIN-2K/M-PLUS afgedichte, dragende 
ondergrond een drainagemat, bijv. AquaDrain EK leggen. 
Aansluitend de drainagemortel in aardvochtige consistentie 
aanbrengen, licht verdichten, randprofielen plaatsen en afreien 
tot het beoogde hoogteniveau. De platen, die aan de 
achterkant met ASOCRET-HB-FLEX zijn ingesmeerd, worden in 
het vers aangebrachte mortelbed gelegd en vastgeklopt. Het 
voegen gebeurt op zijn vroegst na 3 dagen, naargelang de 
bekleding, met CRISTALLFUGE PLUS, CRISTALLFUGE-FLEX of  
CRISTALLFUGE-HF. Minimale laagdikte 5 cm, maar ten minste 
5 maal de grootste korrel die wordt gebruikt. Zorg voor een 
voldoende afwatering van de drainagelaag! Dit betekent 
dat in de ondergrond en op het oppervlak van de bekleding 
een voldoende afschot van ten minste 1 tot 2% moet worden 
voorzien.

c. In hecht- of scheidingslaag zoals beschreven onder a. 
en b. op de afgereide uitgeharde drainage-dekvloer

De natuurstenen- of keramische tegels worden op de op 
hoogte gebrachte en licht afgereide uitgeharde drainagemortel 
in dun- of middelbed verlijmd. Het leggen wordt uitgevoerd met 
CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX of LIGHTFLEX, telkens 
met 2,5 kg UNIFLEX-F per 25 kg – of 15 kg bij LIGHTFLEX, 
veredeld. Het voegen wordt na het uitharden van de gebruikte 
dun-/middelbedmortel met CRISTALLFUGE PLUS,  
CRISTALLFUGE-FLEX of CRISTALLFUGE-HF uitgevoerd. 

d. Bekledingen op drainagemortels op ongebonden minerale 
funderingslaag

Dit type constructie is geschikt voor lichte belastingen, bijv. 
tuinpaden, terrassen, ingangen van particuliere autogarages, 
entreés van woningen, enz. Voor verharde gebieden waar 
verzakking van de ondergrond te verwachten is, moet worden 
gekozen voor andere constructies zoals hierboven beschreven. 
De te bewerken ondergronden moeten draagkrachtig en 

draineerbaar zijn en geschikt voor de geplande dynamische 
belastingen. Aanwijzingen hierover kunt u vinden in de richtlijnen  
    voor grond- en wegenbouw, zie onder "Belangrijke   
    aanwijzingen". 
•  De dragende ondergrond – aarde van de begroeide 

bodem of voldoende verdichte aanvullingen – moet 
onder afschot worden gladgetrokken. Bij compacte, 
samengeperste grond moet de ondergrond ≥ 3 % afschot 
hebben en eventueel worden voorzien van een drainage. 
In elk geval moet voor een voldoende afwatering van de 
onderbouw worden gezorgd. 

•  Om te voorkomen dat modderig fijnstof of aangrenzende 
grond in de constructie dringt - wat de drainage op lange 
termijn verslechtert - moeten er kantopsluitingen worden 
aangebracht. Andere maatregelen die het terugstromen 
van oppervlaktewater resp. het binnendringen van grond 
voorkomen, bijv. goten, kantopsluitingen, enz. zijn ook 
mogelijk.

•  Op de voorbereide ondergrond moet als capillairbrekende 
laag een minerale funderingslaag worden aangebracht, 
bijvoorbeeld grond 0/45 mm, 0/32, in lagen verdicht. 
Afhankelijk van de verkeersbelasting en de onderconstructie 
is een verdichte funderingslaag van ca. 20 cm 
(zandondergrond) tot 40 cm (leemondergrond) dik vereist.

•  De funderingslaag wordt vervolgens overlapt met het 
waterdoorlatende bescherm- en glijvlies  
ASO-Systeemvlies-02.

•  Aansluitend de drainagemortel in aardvochtige consistentie 
aanbrengen, licht verdichten, afreien tot het beoogde 
hoogteniveau. Minimale laagdikte 6 cm, maar ten minste  
5 maal de grootste korrel die wordt gebruikt. De platen, 
die aan de achterkant met ASOCRET-HB-FLEX zijn 
ingesmeerd, worden in het vers aangebrachte mortelbed 
gelegd en vastgeklopt. De platen moeten vorstbestendig zijn, 
ten minste  
3 cm dik en met een afschot van ten minste 1,5%, of tot 3% 
voor ruwe oppervlakken, in de afwateringsrichting gelegd 
worden.

•  Het voegwerk wordt op zijn vroegst na drie dagen uitgevoerd 
met een waterdoorlatende voegmortel op basis van kunsthars.

ASO®-EZ4
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Aanwijzingen:
•  In plaats van ASOCRET-HB-FLEX kan als alternatief een hechtmortel 

van ASOPLAST-MZ 1: 1 tot 2 verdund met water en dekvloermortel 
bestaande uit 1 volumedeel ASO-EZ4 en 2 volumedelen toeslag 
met korrelgrootte 0-4 mm Ø worden gebruikt!

•  Voor het leggen van tegels en platen en bassin-
kantopsluitingen in dikbed, adviseren wij het gebruik van 
werkdroge mortel ASO-EZ4-PLUS.

•  ASO-EZ4 bereikt zijn snelle overwerkbaarheid onder meer 
doordat de additieven die het bevat een bijzonder laag 
waterverbruik vereisen. Indien meer water wordt toegevoegd 
dan nodig is om een stijve resp. stijf-plastische consistentie te 
verkrijgen, kan het overtollige water niet worden gebonden 
en moet het verdampen. Dit heeft als resultaat dat de 
overwerkbaarheid pas op een later tijdstip wordt bereikt!

•   Als er een te korte mengtijd wordt geselecteerd resp. 
niet intensief genoeg is gemengd, is de insluiting van 
alle inhoudsstoffen niet gegarandeerd. De snelle 
oververwerkbaarheid en hoge sterkte kan dan niet meer 
worden gewaarborgd!

•  ASO-EZ4 bevat reeds vezels. Als er aanvullend vezels 
worden bijgemengd, kan dit leiden tot een langere wachttijd 
voor overwerkbaarheid!

•  Voor de toepassing in gebieden met onvoldoende 
toeslagkwaliteit of daar, waar opslag van 
mortelcomponenten niet mogelijk/gewenst is, staan 
de werkdroge mortels ASO-EZ4-PLUS, ASO-SEM en 
ASODUR-LE ter beschikking!

•  Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en hoge 
laagdiktes vertragen de 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 aan het oppervlak van de dekvloer naar buiten 
wordt gedrukt, wijst op een te grote toevoeging van water 
of toeslag (meer dan 3,3:1 volumedelen overeenkomend 
met 5:1 gewichtsdelen), een onjuiste zeeflijn of onvoldoende 
menging. Het resultaat is dat er een licht-zandend oppervlak 
wordt vastgesteld!

•  Als het oppervlak van de dekvloer niet voldoende sluit 
wanneer het wordt afgereid, wijst dit erop dat de toeslag een 
te laag meelkorrelgehalte bevat. Hier is een groter aandeel 
ASO-EZ4 nodig om het ontbrekende meelkorrelgehalte te 
vervangen!

•  Bij een vanuit de ondergrond opstijgende vochtigheid is 
voor het aanbrengen van de deklaag een actieve afdichting 
noodzakelijk! Geldt niet in combinatie met coatings in 
drainagemortel op een ongebonden mineraalhoudende 
funderingslaag. 

•  Het ventileren van de inbouwlocatie is vereist, tocht tijdens 
de verwerking en tijdens het uithardingsproces moeten 
ook worden vermeden, net als direct zonlicht. De dekvloer 
moet door de juiste maatregelen, bijv. door beschermfolie 
worden beschermd tegen te snel uitdrogen of neerslag. 
De omgevings- 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!

•  De kwaliteit van het gebruikte additief is doorslaggevend 
voor de eigenschappen van de daarmee vervaardigde 
dekvloer. De toeslag mag geen schadelijke of kleurende 
bestanddelen bevatten. Er moet een additief volgens DIN 
4226 met een continue sortering tussen A en B dichtbij B 
volgens DIN 1045 worden gebruikt. Als additieven met andere 
korrelgrootteverdelingen worden gebruikt, moet het aandeel 
benodigde bindmiddel wellicht worden verhoogd. Toeslag 
met een zeeflijn tussen B en C volgens DIN 1045 vereisen een 
hoger aandeel ASO-EZ4. In de volgende tabel is aangegeven 
welke korrelgrootteverdelingen voor welke laagdiktes moeten 
worden gebruikt:

Zeeflijn Minimale laagdikte Maximale 
laagdikte

0-4 mm  10 mm   40 mm

0-8 mm  25 mm   80 mm

0-16 mm  50 mm 160 mm

•  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 

ASO®-EZ4
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éénderde van de ingebrachte laagdikte worden ingesneden!
•  Geen andere cementhoudende of overige bindmiddelen 

bijmengen!
• Geen toevoegmiddelen en -stoffen toevoegen!
•  De technische infobladen van o.m. producten moeten in acht 

worden genomen!
•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht worden 

genomen! Dus bijv.: 
DIN 18157  DIN 18318  DIN 18332  
DIN 18333  DIN 18352  DIN 18560  
DIN 18531 DIN 18534 DIN 18535 
DIN EN 13813  DIN 1991-1-1  DIN 1045   DIN 4226 
De technische BEB-infobladen, uitgegeven door 
de Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
De vakinformatie “Aansluitingscoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies” de technische ZDB-infobladen, uitgegeven 
door de Fachverband des deutschen Fliesengewerbes: 
[*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] "Richtlijnen voor het ontwerp en de bouw van afvoeren  
  en goten in combinatie met hechtlaagafdichtingen (AIV)" 
 [*9] "Buitentrappen"

 [*10] „Hoogteverschillen“
 [*11] „Toleranties“ 
De Bautechnische Informationen Naturwerkstein van het 
Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V., met name het 
Infoschrift. DNV 1,4 vloercoatings, buiten. 
Richtlijnen voor grond- en wegenbouw: ZTV E-StB 17, ZTV 
wegenbouw
Het FGSV-merkblad “Merkblatt für Flächenbefestigungen mit 
Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung” 
(merkblad voor oppervlakteverhardingen met verharde 
oppervlakken en platen in gelijmd ontwerp),
FGSV 618/2 van de Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen e. V. (Onderzoeksvereniging voor wegen en 
verkeer e.v.)

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!

ASO®-EZ4

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.

Maximum vochtgehalte van de dekvloer, bepaald met het CM-apparaat

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.

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


