
1/2 17/20

• Kunststofveredeld
• Hoog belastbaar
• 1-componentig
• Watervast
• Voor binnen en buiten
• Eenvoudig te verwerken

Toepassing:
ASOCRET-HB-FLEX wordt gebruikt als hechtlaag voor 
CT-composiet dekvloeren en als hecht- en contactslurry 
voor het leggen van tegels en platen volgens de 
conventionele dikbedmethode. ASOCRET-HB-FLEX 
wordt gebruikt als hechtspecie voor aardewerk, 
betonplaten, keramiek met een lage wateropname 
≤ 0,5 % (porcellanato), klinkers, mozaïek en 
verkleuringsbestendige, niet-doorschijnende 
natuursteenmaterialen.

Technische gegevens:
Basis:  Cement, toeslag, additief
Kleur:  grijs
Soortelijk gewicht:  1,15 kg/dm3

Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +25 °C 
Rijpingstijd*):  ongeveer 3 minuten
Verwerkingstijd*):  ongeveer 120 minuten
Beloopbaar*):   na 24 uur in combinatie met 

snelle dekvloeren, na 3 dagen 
met conventionele dekvloeren

Reiniging:  In verse toestand met water
Verbruik:  ca. 1–2 kg/m2

Opslag:   droog, 12 maanden in de 
originele, gesloten verpakking, 
aangebroken bussen direct 
opmaken 

Verpakking:  Zak van 25 kg

*) De waarden gelden voor +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid, hogere 
temperaturen versnellen, lagere temperaturen vertragen de uitharding.

Ondergrond en verwerking:
In een schone mengemmer ca. 7,5 l schoon water doen, 
25 kg ASOCRET-HB-FLEX toevoegen en met een mixer 
(ca. 300–700 min -1) tot een homogene massa mengen. 
De lucht- en ondergrondtemperatuur mag +5 °C zijn 
tijdens de verwerking en deze temperatuur mag in de 
hierop volgende week niet lager zijn.

Als hechtlaag voor CT-composiet dekvloeren:
geschikte ondergronden zijn vloeren van beton 
overeenkomstig DIN 1045, verwarmde en onverwarmde 
dekvloeren van cement overeenkomstig DIN 18560 
en EN 13813 en cementgebonden dekvloeren. Ze 
kunnen zowel droog als vochtig zijn. De ondergronden 
moeten draagkrachtig, vlak, stevig, schoon en vrij van 
als scheidingslaag werkende stoffen zijn. Scheidings-, 
sinterlagen enz. moeten door de juiste maatregelen 
te treffen, bijv. spuiten of frezen worden verwijderd. 
ASOCRET-HB-FLEX met een borstel, bezem of 
dakdekkersborstel in de vochtige ondergrond borstelen en 
vervolgens de CT-dekvloer vers aanbrengen.

Als contactslurry in de conventionele dikbedmethode:
ASOCRET-HB-FLEX met een vlakspaan of een 4–8 mm 
getande spaan op het verse mortelbed aanbrengen, 
afhankelijk van het tegelformaat en het te leggen 
materiaal. De tegels of platen binnen ca. 15–20 minuten 
in de verse ASOCRET-HB-FLEX plaatsen en inkloppen. 

Als contactslurry in het trilproces:
ASOCRET-HB-FLEX met een vlakspaan of een 4–8 mm 
getande spaan op het verse mortelbed aanbrengen, 
afhankelijk van het tegelformaat en het te leggen 
materiaal. De tegels of platen binnen ca. 15–20 minuten 
in de verse ASOCRET-HB-FLEX plaatsen en inkloppen.  
Op de gebruikelijke manier trillen tot het mortelbed  
begint te stollen.
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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.

ASOCRET-HB-FLEX is speciaal aangepast aan onze 
speciale dekvloercementen ASO-EZ4, ASO-SEB en 
de daarvan afgeleide kant-en-klare droge mortels met 
aangepaste zeeflijn van de ASO-EZ4-PLUS en ASO-SEM.

Aanwijzing:
• Ventilatie van de inbouwlocatie is noodzakelijk. Directe 

zonlicht en tocht tijdens de verwerking en tijdens het 
uithardingsproces moeten worden vermeden.

• ASOCRET-HB-FLEX dat al verstijfd is, mag niet opnieuw 
werkbaar worden gemaakt door toevoeging van water 
of verse mortel, het gevaar bestaat dat de stevigheid 
onvoldoende ontwikkeld wordt!

• Leg de dekvloer of het vloerbedekkingsmateriaal 
binnen de open lijmtijd!

• Bij het aanbrengen van natuur- en kunststeen moeten 
de productspecifieke eigenschappen van de 
vloerbedekkingsmaterialen (verkleuring, schotelneiging, 
etc.) en de aanbrengaanbevelingen van de fabrikant 
in acht worden genomen. Bij twijfel proefvlakken 
aanleggen!

• Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van ASOCRET-HB-FLEX beschermen!

• Hoge temperaturen versnellen, lage temperaturen 
vertragen het uithardingsproces dat het hardingsproces 
langzamer verloopt!

WKD/TET/MV/KKa

• Voor het leggen van tegels en platen op balkons 
en terrassen raden wij het gebruik aan van het zeer 
elastische hechtlaagafdichtingsysteem 
AQUAFIN-2K/M-PLUS en UNIFIX-S3!

• Tijdens de uitharding tegen de inwerking van vorst en 
water beschermen!

• Gebruik uitsluitend schoon gereedschap en schoon 
water!

• Gereedschap kan direct na gebruik zorgvuldig met 
water worden gereinigd!

• De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 
worden genomen! Zoals bijv.: 
DIN 18157 
DIN EN 13813 
DIN 18352 
DIN 18560 
De ZDB-merkbladen, uitgegeven door Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes (Verbond van de 
Duitse tegelbranche): 
•„Instructies voor de uitvoering van afdichtingen in  
    combinatie met keramische tegels en platen in   
    binnen- en buitenruimtes“ 
• „Keramische bekledingen voor buitengebruik“ 
• „Dilatatievoegen in bekledingen en vloeren van  
   tegels en platen“

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!
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