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ASOCRET-HFF Art.nr. 2 01362
Cementgebonden, eencomponentige, minerale 
vloeregalisatiemassa voor mechanisch belaste bereiken

• Voor binnen en buiten
• Krimpbeperkend
• Snel uithardend en snel belastbaar
• UV- en verouderingsbestendig
• Vorst- en strooizoutbestendig
• Diffusieopen
• Bestendig tegen chloride en CO

2

• Sulfaatbestendig
•  Hoog slijtage- resp. wrijvingsbestendig ten opzichte 

van lucht-, massief rubber en Vulkolan-banden
• Slijp- en polijstbaar

Toepassingsgebieden:
ASOCRET-HFF wordt gebruikt in laagdiktes van 3 –35 mm 
als slijtvaste vloercoating op beton of cementdekvloer. 
Toepassingsgebieden zijn commerciële vloeren, 
laadplatforms, garages, keldervloeren die een snel 
bruikbaar, glad en slijtvast oppervlak moeten krijgen. 
Geschikte ondergronden zijn vloeroppervlakken van 
beton volgens DIN 1045 resp. DIN EN 206, verwarmde 
en onverwarmde cementdekvloeren volgens  
DIN EN 13813 en cementgebonden dekvloeren  
(bijv. ASO-SEM). 

Technische gegevens:
Basis: Cement, toeslag, additief
Kleur:  grijs
Verse mortelruwe
dichtheid: ca. 2,10 kg/dm3

Ondergrond-/
verwerkingstemp.: +5 °C tot +35 °C 
Verwerkingstijd*: ca. 30–45 minuten
Buigtrekbestendigheid: ca.         5 N/mm² na    24 uur
  ca. 6 N/mm² na       7 dagen
  ca. 7 N/mm² na     28 dagen
Drukbestendigheid:  ca.      25 N/mm² na    24 uur 

ca. 38 N/mm² na       7 dagen 
ca. 52 N/mm² na     28 dagen

Hechtvastheid volgens 
DIN EN 1542: > 1,5 N/mm²
Chloride-ionengehalte:  < 0,05%
Carbonatiserings-
weerstand:  geslaagd 
Capillaire wateropname: 0,1 kg/m² × h0,5 
Belemmerd krimp:  ca.1,7 N/mm²
Lengteverandering na 56 dagen: 
           - Na droge plaatsing: –0,5 mm/m 
           - Na vochtige plaatsing:  +0,0 mm/m 
Slipweerstandsklasse in 
combinatie met REMISIL-SI: R10
Materiaalgedrag bij brand
volgens EN13501-1:  Klasse A1fl 

Classificatie 
conform DIN EN 13813: CT-C50-F7
Verbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte
Verpakking: 20 kg foliezak
Opslag:  droog, beschermd tegen 

weersinvloeden 12 maanden in 
de originele, gesloten verpakking, 
aangebroken verpakking direct 
opmaken 

Reiniging: in verse toestand met water
Belastbaarheid*: •  door belopen  

na ca. 3–4 uur
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     •  berijdbaar met zachte banden 
(asbelasting < 2 t) 
na ca. 24 dag

   •  berijdbaar met vorkheftruck 
na ca. 48 uur

*    De gegevens gelden voor +23 °C/ 50% rel. luchtvochtigheid. Hogere 
temperaturen versnellen, lagere temperaturen vertragen de uitharding.

** Hechttrekwaarden zijn afhankelijk van de ondergrondvoorbereiding. 

Staat van de ondergrond en voorbereiding:
De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stevig en vrij 
van hechtingsverminderende stoffen zijn, alsook voldoen 
aan het draagvermogen voor lastopnamen volgens  
DIN 1055. Scheidings-, sinterlagen enz. moeten door 
middel van de juiste maatregelen te treffen, bijv. straal of 
frezen, mechanisch worden verwijderd. Bij ondergronden 
die door dooizout zijn beschadigd, moet de ondergrond 
tot het neutrale bereik worden verwijderd met behulp 
van geschikte maatregelen. De wrijvingsbestendigheid bij 
betonnen ondergronden mag gemiddeld 1,5 N/mm² niet 
onderschrijden (de kleinste afzonderlijke waarde is 1,0 N/
mm²). Olie- en wasresten verwijderen met ASO-R008. 
Diepere barsten en gaten met ASOCRET BIS-systeem 
vullen, scheuren met ASODUR GH-S verharsen. 

Minerale ondergronden met een restvochtgehalte < 4% 
alsook waterdamp-diffusie van < 0,6 g/m² h kunnen 
worden gegrond met ASO-Unigrund. Ondergrond met 
een negatieve of verhoogde vochtbelasting kunnen met 
ASOCRET-HFF alleen na een voorafgaande grondering 
met ASODUR-SG2 of ASODUR-SG3-superfast worden 
gecoat. Oude, goed hechtende reactieharscoatings 
moeten voor de coating met ASOCRET-HFF worden 
geschuurd en met ASODUR-SG2 of  
ASODUR-SG3-superfast worden gegrond.

De temperatuur van lucht, materiaal en ondergrond mag 
+5 °C zijn tijdens de verwerking en dit mag in de hierop 
volgende week niet worden onderschreden.

ASOCRET-HFF

Verwerking:
1.  Binnenshuis moeten minerale ondergronden, bijv. 

beton en cementdekvloeren, afhankelijk van het 
absorptievermogen met ASO-Unigrund 1:3 met schoon 
water worden verdund of ASO-Unigrund GE worden 
gegrond. Buitenshuis, moet bij oude, goed hechtende 
epoxy-harscoatings of verhoogde mechanische 
belasting met ASODUR-SG2 of  
ASODUR-SG3-superfast worden gegrond en 
aansluitend met kwartszand met korrel 0,5 –1,0 mm 
overmatig worden ingestrooid. Neem het technisch 
infoblad in acht. Na het doorharden (ca. 16 uur*) het 
overtollige kwartszand wegvegen en ASOCRET-HFF 
aanbrengen.

2.  In het bereik van aangrenzende wanden en andere 
opgaande onderdelen moet een zelfklevende 
strook, bijv. RD-SK50, worden aangebracht, om 
een inspanning van het materiaal te voorkomen. 
In de ondergrond bestaande voegen moeten worden 
overgenomen. Er moeten passende maatregelen 
worden genomen om te voorkomen dat het materiaal 
in deze voegen terecht kan komen.

3.  Mengverhouding:  
20 kg ASOCRET- HFF: 3,6–4,0 l water. 
De aangegeven waterhoeveelheid afhankelijk van de 
gewenste consistentie bij 20 kg ASOCRET-HFF doen 
en roeren tot een klontvrije, vloeibare massa. Na een 
korte wachttijd nogmaals omroeren. Wij adviseren 
het gebruik van een roerder met ca. 500–700 min-1 
onder gebruik van bijv. Collomix roerder type KR of 
DLX 140 tot 160.

4.  Bruikbare mengtechniek voor machinale verwerking 
zijn bijv.: PFT-G4 / G5 met namenger;  
Putzmeister S5 met schotelmenger TM100.

5.  Bij de machine verwerking moet de uitloopmaat 
continu worden gecontroleerd. Dit geschiedt middels 
PFT-consistentietest. De bepaling van de uitloopmaat 
geschiedt bijv. op een iets bevochtigde glasplaat en 
moet ca. 60 cm zijn. 

6.  ASOCRET-HFF op de gegronde ondergrond 
gieten en met het juiste gereedschap (vertande 



3/4 16/22

ASOCRET-HFF

spaan, Zweden-spaan, afstrijkspaan) binnen 
de verwerkingstijd gelijkmatig verdelen tot het 
gewenste hoogteniveau. De vereiste laagdikte in een 
arbeidsgang aanbrengen, waarbij de nog vloeibare 
laag met een getande spaan, afwerkspaan of een 
ander geschikt gereedschap wordt ontlucht resp. voor 
het stromen wordt gebruikt.

7.  Afbindend ASOCRET-HFF worden beschermd 
tegen snelle wateronttrekking door bijv. hoge 
kamertemperatuur, direct zonlicht of tocht! 
Het eventuele napleisteren met ASOCRET-HFF moet 
het beste dan worden uitgevoerd als de eerste laag 
beloopbaar is, maar door de donkere verkleuring 
herkenbaar, nog iets vochtig is. Mocht de eerste laag 
droog zijn, is een tussengrondering vereist.

8.  Voor de transparante bescherming van de 
oppervlakken tegen vuil en vloeistoffen kan het 
gedroogde oppervlak na een wachttijd van ten minste 
6 uur met REMISIL-SI worden geïmpregneerd.

9.  Afdichtingen in kleur kunnen worden gemaakt met 
ASODUR-V360W. Eerst moet het met  
ASOCRET-HFF gecoate oppervlak worden 
gecontroleerd of evt. middels schuren evt. moet 
worden voorbereid.

10. Bij toepassingen in het exterieur of oppervlakken 
 met verhoogde vochtigheidsbelasting is een coating  
 met ASODUR-B351 vereist.
11.  Na het verwijderen van de uitstekende randstroken 

moeten de aansluitvoegen met INDUFLEX-PU worden 
gesloten.

12.  De coating moet de eerste 24 uur worden beschermd 
met behulp van de juiste veiligheidsmaatregelen 
tegen weersinvloeden, bijv. sterke zonnestraling, 
windbelasting enz. en tegen mechanische 
beschadigingen of belastingen.

13.  ASOCRET-HFF is na ca. 24 uur* moet voertuigen 
berrijdbaar die voorzien zijn van "zachte banden". 
Na 48 uur kan het oppervlak worden bereden met 
vorkheftrucks. Bij voertuigen met polyamide banden 
bestaat het gevaar van oppervlakbeschadigingen 
en daarom moeten deze worden uitgesloten. 

Aanwijzingen:
•  Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen 

het inwerken van ASOCRET-HFF!
•  Het CM-vochtigheidsgehalte mag bij een 

cementdekvloer 2,0 CM% niet overschrijden. 
De CM-meting moet conform de actuele 
werkaanwijzing FBH-AD vanuit de vakdocumentatie 
“Interfacecoördinatie bij verwarmde vloerconstructies” 
worden uitgevoerd.

• Rand-, veld-, gebouwenscheidings- en 
 bewegingsvoegen moeten worden overgenomen  
 resp. op de desbetreffende locatie worden ingebouwd  
 en met de juiste middelen, bijv. randstroken, worden  
 afgesteld! Het BEB-merkblad 5.2 “Aanwijzingen voor  
 voegen in dekvloeren” in acht nemen.
•  Door verschillend absorptiegedrag van de 

ondergrond, verhoogde luchtvochtigheid, vroegtijdige 
waterbelastingen alsook natuurlijke schommelingen van 
grondstoffen kan op de verhardende laag een lichte 
wolkvorming (witverkleuring) ontstaan.

•  Tijdens het uitharden mag het water de coating niet 
belasten. Negatief drukkende water kan bij vorst tot 
afscheuring leiden, wij adviseren ASODUR-SG2 of 
ASODUR-SG3-superfast incl. afzanding  
(korrel 0,5 –1,0 mm) als grondering.

•  Afbindend ASOCRET-HFF moet worden beschermd 
tegen snelle wateronttrekking door bijv. een hoge 
kamertemperatuur, direct zonlicht of tocht! Het eventuele 
napleisteren met ASOCRET-HFF moet het beste dan 
worden uitgevoerd als de eerste laag beloopbaar is, 
maar door de donkere verkleuring herkenbaar, nog 
zichtbaar vochtig is. Mocht de eerste laag droog zijn, is 
een tussengrondering met epoxyhardgronderingen bijv. 
ASODUR-SG3-superfast, vereist.

•  Overschrijding van de aangegeven waterhoeveelheid 
leidt tot een geringe stevigheid en verhoogde krimp. 
Bovendien kunnen krimpscheuren optreden, die echter 
bij een goede ondergrondhechting geen essentieel 
effect op de werking van het product hebben.

•  Direct contact met metalen, zoals koper, zink en 
aluminium, moet door een poriëndichte grondering 
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worden uitgesloten. Een poriëndichte grondering 
wordt in twee arbeidsgangen met ASODUR-GBM 
of ASODUR-SG3-superfast tot stand gebracht. Bij 
het eerste arbeidsgangen wordt er voldoende op 
de gereinigde en ontvette ondergrond zorgvuldig 
aangebracht. Na een wachttijd van ca. 3 –6 uur volgt 
een tweede arbeidsgang en wordt ingestrooid met 
kwartszand met korrel 0,2–0,7 mm.  
Verbruik ca. 800–1000 g/m². 

•  Bij gebruik van een mengpomp, bijv. PFT G4 of G5 
of gelijkwaardig, moeten bij werkonderbrekingen 
de mengpomp en de slangen absoluut worden 
uitgespoeld!

•  Geschikt gereedschap voor de verwerking zijn in 
hoogte verstelbare vloerspaan alsook afwerkspaan of 
getande walsen.  
Vuistregel: De tandlengte moet ten minste het 
3-voudige van de aangebrachte laagdikte hebben. 
Leveranciersvoorbeelden:  
www.polyplan-hamburg.de of www.maxinox.de.

•  Alle aangegeven producteigenschappen zijn onder 
gecontroleerde laboratoriumomstandigheden 
conform de betreffende normen vastgesteld. Onder 
terreinomstandigheden vastgestelde waarden kunnen 
hiervan afweken.

Neem hierbij het geldende veiligheidsgegevensblad in acht!

SF/Tet/LiW/KKa/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.


