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• snel drogend
• blauw ingekleurd
• water- en alkaliebestendig
• oplosmiddelvrij
• gering verbruik
• concentraat

Toepassing:
ASO-Unigrond-K, blauw reduceert de zuigkracht 
van de ondergrond, bindt het oppervlaktestof, werkt 
verstevigend en verhindert het te snel onttrekken van vocht 
uit egalines. ASO-Unigrond-K-Blauw wordt toegepast 
voor het gronderen van zuigende en licht zandende 
ondergronden van gipsbouwstoffen (pleisters, platen, 
dekvloeren), beton en metselwerk. Tevens is het inzetbaar 
als hechtverbeteraar voor afdichtingen (bijv. 
SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS) en tegellijmen zoals 
LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX, SOLOFLEX, 
AK7P en uitvlakmassa‘s zoals SOLOCRET-15, 
SOLOPLAN-30-PLUS en SOLOPLAN-30-CA. 
 
ASO-Unigrond-K, blauw is eveneens buiten toepasbaar.
ASO-Unigrond-K, blauw is geschikt voor de verwerking 
binnenshuis conform de AgBB richtlijnen (Ausschuss 
zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), 
de Franse VOC-richtlijnen en het Belgische Koninklijke 
Decreet C-2014/24239. Zeer emissiearm conform 
GEV-EMICODE, wat in de regel leidt tot positieve 
beoordelingen in het kader van gebouwencertificering 
conform DGNB, LEED, BREEAM en HQE. Hoogste 
kwaliteitsdrempel 4, regel 2,3, 8 en 9 conform 
DGNB-criterium „ENV 1.2 Risico’s voor het lokale milieu“.
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Gronderings concentraat

Technische gegevens:
Basis:  Acrylaatdispersie
Kleur:  blauw 
Verwerkings-/ 
Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C 
Soortelijk gewicht:  1,0 g/cm3
Reiniging:  in verse toestand met water
Opslag:   vorstvrij, 15 maanden in 

originele gesloten verpakking, 
aangebroken verpakkingen 
kortstondig opwerken

Verpakking:   1-, 5-, 10-, 25- en 
210-l-verpakking

Verbruik:  ca. 30–80 ml/m²

Ondergrond:
Zorg er s.v.p. voor dat de ondergrond aan de 
navolgende punten voldoet: stevig, schoon, olie-, vet- 
en wasvrij en tevens ontdaan van alle overige losse 
delen. Het oppervlak moet gesloten en voldoende 
drukvast zijn. Egalines moeten geschuurd en afgezogen 
worden. Instabiele of hechtingsverminderende lagen, 
bijv.scheidingsmiddelen, oude lijmresten, egalines e.d. 
verwijderen, bijv, machinaal afborstelen, schuren, frezen 
of kogelstralen.

Verwerking:
ASO-Unigrond-K, blauw wordt, afhankelijk van de 
staat van de ondergrond, toepassing en zuigkracht   
1 : 3 tot 1 : 6 met water verdund. Onder wand- en 
vloeruitvlakmassa’s de mengverhouding 1: 3 hanteren
Het aanbrengen dient met een kwast, borstel, fijne 
schuimroller of geschikte spuitapparatuur te geschieden. 
Oververzadiging resp. plasvorming moet vermeden 
worden. Verdere afwerking van de behandelde 
ondergrond is pas mogelijk na volledige droging van 
ASO-Unigrond-K, blauw.
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Attentie:
•  De grondering moet volledig droog zijn alvorens de 

volgende laag wordt aangebracht.
• Niet nat-in-nat werken.
• Spuitapparatuur direct met water reinigen.
•   Niet te behandelen vlakken afschermen tegen 

inwerking van ASO-Unigrond-K, blauw.

SVP geldig Productveiligheidsblad in acht nemen!
 
GISCODE: M-GP01

ASOASO®®-Unigron-Unigrond-K, blauwd-K, blauw  

WKD/KK/MV/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.

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).


