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SANIFLEX-EU
Systeemcomponent voor het vervaardigen van een afdichting voor 

wanden en vloeren in vochtige ruimtes

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Brandbaarheid E
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zie SDB
Doorlaatbaarheid van de waterdamp met ASO-Unigrund-D, sd≈ 44m
 met ASO-Unigrund-GE/K, sd≈ 9m
 met ASO-Unigrund-S, sd≈ 6,8m
Waterdichtheid conform EN 13967 waterdicht
Scheuroverbrugbaarheid categorie 1: 0,4 mm
Hechtvastheid ≥ 0,5 MPa
Voegoverbrugbaarheid categorie 2: waterdicht
Waterdichtheid op doorvoeren categorie 2 waterdicht
Waterbestendigheid categorie 2: ≥ 0,5 MPa
Temperatuurbestendigheid categorie 2: temperatuurbestendig
Alkalibestendigheid categorie 2: alkalibestendig
Verwerkbaarheid toepasbaar
Dikte ten minste 0,5 mm

• gebruiksklaar
• oplosmiddelvrij
• sneldrogend
•  voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
• voor binnen en buiten
• zeer emissiearm

Toepassing:
ASO-Unigrund-S wordt gebruikt als primer ter verbetering 
van de hechting op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden voor de voorbereiding en plaatsing van 
keramische vloeren met cement- of dispersielijmgebonden 
SCHOMBURG dunbed- en middelbed hechtmortels.  
Verder geschikt als primer op schoon, oud en 
draagkrachtig tegelwerk wat met SOLOPLAN-30-PLUS 
of SOLOPLAN-30-CA tot een laagdikte van 20 mm 
geëgaliseerd moet worden. ASO-Unigrund-S vermindert 
de zuigende werking van de ondergrond en beschermt 
vochtgevoelige ondergronden tegen water uit de 
lijmmortel. Geschikt voor gebruik op oude tegelvloeren, 
hydraulisch uithardende cement, kalk- en gipspleisters, 
gipsvezelplaten, gipsplaten, metselwerk, gasbeton, 

kalkzandsteen, cement, calciumsulfaat en gietasfalt, 
egalisatiemiddelen, natuursteen, staal en glas. 

ASO-Unigrund-S is geschikt voor het gebruik binnen 
conform het AgBB-verwerkingsschema (Commissie 
voor een gezonde verwerking van bouwproducten), 
de Franse VOC-verordening en de Belgische 
Koninklijke verordening C-2014/24239. Zeer 
emissiearm conform GEV- EMICODE wat in de 
regel tot positieve beoordelingen in het kader van 
gebouwcertificeringssystemen conform DGNB, LEED, 
BREEAM, HQE leidt. Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 
2, 3, 8 en 9 conform DGNB-criterium “ENV 1.2 Risico's 
voor de lokale omgeving”.

Het product is een onderdeel van het SANIFLEX-EU 
systeem volgens ETAG 022 deel 1.

Technische gegevens:
Basis:  Styreen-butadieen
Kleur: roze-paars
Dichtheid: ca. 1,33g/cm3

Controles: systeembestanddeel van de ETA-17/ 0469
Verpakking: 1 kg, 5 kg
Verwerkings- en  
Ondergrond- 
temperatuur: +5 °C tot +25 °C
Temperatuur-
bestendigheid:  -20 °C tot +80 °C

Afwerkbaar met 
tegels:  op niet-zuigende ondergronden na 

volledige droging 
(ca. 45 minuten bij +15 °C), op 
zuigende ondergronden zodra het 
oppervlak van ASO-Unigrund-S aan 
het oppervlak gedroogd is 

Reinigingsmiddel:  water, gedroogd materiaal met  
ASO-R001 verwijderen

Opslag:  vorstvrij minstens 12 maanden 

ASO®-Unigrund-S Art.nr. 2 04201
Speciale uithardende hechtprimer
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houdbaar in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken verpakking 
direct opmaken

Verbruik:   ca. 50–100 g/m2, afhankelijk van het 
zuigvermogen van de ondergrond

Ondergrond:
De ondergrond moet droog, draagkrachtig, voldoende 
vlak, vrij van scheuren en vrij van loszittende substanties, 
zoals bijv. olie, verf, sinterlagen en losse delen zijn. 
Calciumsulfaat-ondergronden schuren, afzuigen en 
aansluitend worden gegrond met ASO-Unigrund-S. 
Onstabiele of hechtingsverminderende lagen, bijv. het 
verwijderen van oude lijmen, pleisterlagen of verfresten, 
bijv. machinaal borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. 

Het CM-vochtigheidsgehalte mag voor tegelvloeren en 
platen bij
•  cementdekvloer 2,0 CM% voor een dekvloer op 

isolatie of scheidingslaag voor binnen
• calciumsulfaat-dekvloer zonder vloerverwarming 0,5 CM% 
• calciumsulfaat-dekvloer met vloerverwarming 0,3 CM%
• gipsgebonden pleister 1,0 CM% niet overschrijden

Verwerking:
Voor gebruik grondig roeren. ASO-Unigrund-S met een 
schuim- of lamsvachtroller gelijkmatig en dun aanbrengen. 
Bij niet-zuigende ondergronden onverdund, bij zuigende 
ondergronden 1:1 met water verdund. 
Op niet-zuigende ondergronden is verdere verwerking 
pas mogelijk na volledige droging. Droogtijd ca. ¾ uur. 
Tegels en platen kunnen op zuigende ondergronden 
worden gelegd zodra ASO-Unigrund-S aan het 
oppervlak is opgedroogd – ca. 15 minuten – en 
aanraakbestendig. De droge laag is roze-transparant en 
zandgrijs. 

ASO®-Unigrund-S

WKD/KD/MV/KKa

Bij gebruik buitenshuis moet ASO-Unigrund-S door een 
tegelhechtlaagafdichting onder keramische vloeren,  
bijv. AQUAFIN-2K/M-PLUS, worden beschermd.

Aanwijzing:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van ASO-Unigrund-S beschermen.
• Spatten direct met water afspoelen.

SVP geldig Productveiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: D1

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).

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.


