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ASOCRET-BIS-1/6             Art.nr. 2 06437
Minerale fijnpleister voor vulgrootte van 1–6 mm

SCHOMBURG B.V. 
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad

• Waterdicht
• Waterdampdiffusiedicht
•  Vorstbestendig en  

dooizoutbestendig
• Zeer goede verwerkbaarheid
• Pleister- en spuitapplicatie 
• Vermindert het binnendringen van CO2

•  Hoge weerstand tegen carbonatisering

Toepassing:
ASOCRET-BIS-1/6 wordt gebruikt voor horizontale en  
verticale oppervlakken alsook voor oppervlakken boven het 
hoofd, als stabiel reparatiepleister tot een vulgrootte van max. 
6 mm. Daarnaast geschikt als egalisatiemortel bij de bouw van 
zwembaden en bassins, alsook voor het modelleren voor de 
volgende hechtlaagafdichting of het lijmen van tegels.

Technische gegevens:
Basis: Droge mortel
Kleur: cementgrijs
Korrel: < 1,0 mm
Ruwe dichtheid: ca. 2,0 kg/dm3

Verwerkingstijd*: ca. 60 min. 

Oververwerkbaar:  na tenminste 1 dag
Ondergrond-/ 
verwerkingstemp.: min. +5 °C tot max. +30 °C
Drukbestendigheid: 24 uur ca. 11 N/mm2

 7 dagen  ca. 30 N/mm2

 28 dagen ca. 40 N/mm2

Buigtrekbestendigheid: 24 uur ca. 2 N/mm2

 7 dagen  ca. 7 N/mm2

 28 dagen ca. 8 N/mm2

Verbruik:  ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte 
Reiniging:   Gereedschap direct na gebruik 

grondig met water reinigen.
Verpakking:  Zak van 25 kg
Opslag:   koel en droog, 12 maanden, in 

originele, gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking direct 
opmaken.

*)  Bij + 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid. Op basis van de weers- 
en objectomstandigheden kunnen de aangegeven gegevens wor-
den verlengd of verkort.

Ondergrond:
De ondergrond moet draagkrachtig, stevig, slipbestendig 
en vrij van hechtingsverminderende stoffen, zoals bijv. 
scheidingsmiddel, stof, sinterlagen, etc. zijn. Een onder-
grondvoorbehandeling, bijv. granulaat, kogel-, ultrahoge-
drukwaterstralen (500–2000 bar) is noodzakelijk, indien 
er geen voorafgegane betoninstandhoudingswerkzaam-
heden zijn uitgevoerd.

De voorbehandelde ondergrond moet voor het aanbren-
gen van ASOCRET-BIS-1/6 voldoende worden natge-
maakt en moet op het moment dat de mortel worden 
aangebracht matvochtig zijn. 

Minimumleeftijd van de betonondergrond: 28 dag
Hechttrekbestendigheid  
van de betonondergrond: min. 1,5 N/mm2
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 DIN EN 1504-3 
 ASOCRET-BIS-1/6 

 Betonvervangend product voor de niet statisch relevante 
renovatie EN 1504-3: ZA. 1a 

Drukbestendigheid  R2 
Gehalte chloride-ionen  ≤ 0,05 % 
Hechtvermogen  ≥ 0,8 N/mm² 
Belemmerd krimp/uitzetting  NPD 
Verdraagzaamheid temperatuurwisselingen, 
Deel 1  ≥ 0,8 N/mm2 
Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg × m-2 × h-0,5 
Carbonatiseringsweerstand  doorstaan 
Elasticiteitsmodule ≥ 20 GPa 
Brandbaarheid Klasse E 
Continue hechtkracht  NPD  

NPD = „No Performance Determined“
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Verwerking: 
In een schone emmer, afhankelijk van de gewenste consisten-
tie ca. 5,0–5,25 l schoon water toevoegen en door krachtig 
omroeren (roerwerk ca. 300–700 omw/min.) zoveel droge 
mortel bijmengen, totdat er een klontvrije, soepel-zachte mortel 
ontstaat. De mengtijd bedraagt ca. 2–3 minuten. Na een inwerk-
tijd van 5 minuten de mortel nogmaals doormengen. Bij het 
vermengen van grotere hoeveelheden, moet er een betonmixer 
worden gebruikt. Niet meer materiaal vermengen, dan er binnen 
de hierboven aangegeven verwerkingstijd kan worden verwerkt!

Handmatige verwerking:
Op de vooraf bewerkte ondergrond wordt  
ASOCRET-BIS-1/6 van te voren d.m.v. een schraaplaag 
en aansluitende applicatie in de gewenste laagdikte 
worden aangebracht. Het afreien gebeurt afhankelijk van 
de toepassing met een geschikt gereedschap (gladwerk-
gereedschap, troffel, etc.) binnen de verwerkingstijd. Het 
oppervlak kan na de overeenkomstige wachttijd door 
middel van een vilt- of sponsbord worden bewerkt.

Verwerking met de natspuitmethode:
De te verwerken oppervlakken voldoende matvochtig 
vooraf natmaken. 
De herprofilering met de natspuitmethode volgt na het 
mengen met een betonmixer door middel van een 
geschikte opvoerpomp en met gebruik van een her-
profileringsspuitapparaat 12 mm of MAWO-spuitkop 
35/12 mm. Voor een gelijkmatig spuitbeeld is een 
krachtige bouwcompressor (ten minste 4 m3 lucht/ 
4–5 bar bedrijfsdruk) absoluut noodzakelijk.

Zonder betonmixer:
Pompsysteem: High Comp Power
Pompeenheid: XP 120
Benodigd water ca. 160–180 l/uur
Spuitkop:    MAWO-spuitkop 35/12 mm of her-

profileringsspuitapparaat 12 mm
Max. slanglengte: 30 m
Regelafstand spuitkop: 0,5–1,0 m

Pompsysteem PFT: 
Betonmixer Multi Mix
Opvoerpomp N2FU400/schroeftransporteur D8-1,5
Herprofileringsspuitapparaat 12 mm
Max. slanglengte:  30 m
Regelafstand spuitkop:  0,5-1,0 m

Pompsysteem Inotec:
Inomix betonmixer ZM80 Jet Mix
Inobeam F21 light/schroeftransporteur D8-1,5
Herprofileringsspuitapparaat 12 mm
Max. slanglengte:   30 m
Regelafstand spuitkop:  0,5-1,0 m

Materiaalapplicatie:
De mortel moet door toevoeging van lucht aan de spuit-
kop dusdanig cirkelvormig worden gesproeid dat een 
mooi spuitbeeld ontstaat. Bij een eerste spuitgang moeten 
gaten en bellen worden uitgevuld en moeten de onder-
grondoneffenheden worden geëgaliseerd. In de twee 
de spuitgang wordt de vereiste laagdikte aangebracht  
en met een geschikt gladwerkgereedschap worden  
nabehandeld. 

Nabehandeling:
Na het aanbrengen van ASOCRET-BIS-1/6 moeten de 
morteloppervlakken door het nemen van de juiste maa-
tregelen worden beschermd tegen te snel uitdrogen. Dit 
geschiedt door het tenminste 3–5 dagen lang vochtig 
houden met een watervernevelingskop en natte  
jutebanen, evt. ook afdekken met folie. De folie moet zo 
op de te bewerken oppervlakken worden bevestigd, dat 
een luchtuitwisseling is uitgesloten. Als de betroffen mor-
teloppervlakken door direct zonlicht, tocht, hoge temper-
atuurschommelingen en/of lage luchtvochtigheid wordt 
belast, moeten met name de nabehandelingsmaatregelen 
nader in acht worden genomen. Als een volgende  
afdichting met minerale afdichtingsslurries is voorzien,  
kan deze als alternatieve nabehandelingsmethode na  
ca. 24 uur worden aangebracht. 
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Belangrijke aanwijzingen:
•  Voor elke betoninstandhoudingsmaatregel moet de 

werkelijke toestand in het algemeen worden gecon-
troleerd door een deskundige en/of bouwkundig 
ingenieur. Het testprotocol moet voor aanvang van de 
instandhoudingsmaatregelen ter beschikking worden 
gesteld aan de verwerker.

•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van ASOCRET-BIS-1/6 beschermen.

•  Reeds harder geworden ASOCRET-BIS-1/6 niet weer 
verwerkbaar maken door watertoevoer of de toevoeg-
ing van verse mortel, anders bestaat het gevaar op een 
ontoereikende vastheidsontwikkeling.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen.
GISCODE: ZP1

 

SF/KD/MV/tet/LiW/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.


