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• Verzeept niet
•  Vorstbestendig en dooizoutbestendig
•  Zeer goede verwerkbaarheid, ook op verticale 

oppervlakken alsook voor bovenhandse  
oppervlakken.

 

Toepassing:
ASOCRET-KS/HB wordt gebruikt als 
corrosiebescherming op gestraald wapeningsstaal bij 
betonrenovaties en gelijktijdig als hechtbrug op betonnen 
ondergronden en tussen beddingslijm en straatstenen.

ASOCRET-KS/HB is een systeemcomponent voor 
betonrenovatie in combinatie met ASOCRET-BIS-5/40 
alsook voor het INDU-Monolith en INDU-Drain systeem.

Technische gegevens:
Basis: Droge mortel
Korrel: 0,5 mm
Stortgewicht: ca. 1,6 kg/dm³
Materiaalverbruik:  ca. 1,6 kg/m2/mm
Verwerkingstijd*:  ca. 60 min. 
Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C
Hechttreksterkte:  > 1,5 N/mm2

Reiniging:   Gereedschap direct na gebruik 
met water reinigen.

ASOCRET-KS/HB    Art.nr. 2 05550
Minerale hecht- en anticorrosiemortel

Verpakking:  6-kg-emmer en 25-kg-foliezak
Opslag:   koel en droog, 12 maanden 

houdbaar in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken 
verpakking direct opmaken

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

Ondergrond:
Cementgebonden oppervlakken moeten stevig en 
slipbestendig zijn en over voldoende draagvermogen 
beschikken en vrij van cementlijm, losse onderdelen alsook 
hechtingsverminderende stoffen als scheidingsmiddel, 
stof, sinterlagen enz. zijn. Objectgerelateerd is een 
ondergrondvoorbehandeling, bijv. granulaat, kogel-, 
ultrahogedrukwaterstralen (500–2000 bar), frezen of 
schuren uit te voeren. De voorbereide ondergrond moet 
een oppervlaktestructuur hebben met open poriën. 
Minimumleeftijd van  
de betonondergrond:  28 dagen
Hechtvastheid van de 
betonondergrond:  Min. 1,5 N/mm²

Het vrijgelegde betonstaal moet tot reinheidsgraad SA 
2,5 door middel van geschikte maatregelen volledig zijn 
ontdaan van roest en stof- en vetvrij zijn.

De voorbehandelde ondergrond moet 24 uur alsook 
2 uur voor het aanbrengen voldoende worden 
natgemaakt en moet op het moment dat de mortel wordt 
aangebracht matvochtig zijn. 

Verwerking:
Waterdosering:
·  Hechtbrug: 
ca. 6,75–7,00 l/25 kg resp. 1,60–1,70 l/6 kg 

·  Corrosiebescherming: 
ca. 5,50–5,75 l/25 kg resp. 1,30–1,40 l/6 kg

In een schone emmer, afhankelijk van de gewenste 
consistentie, schoon water toevoegen en door krachtig 
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Product voor corrossiebescherming voor de wapening
DIN EN 1504-7: ZA. 1a

Schuifweerstand: NPD
Corrossiebescherming: geslaagd
Gevaarlijke substanties: NPD

NPD = „No Performance Determined“
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ASOCRET-KS/HB  

Attentie:
•  Voor elke betoninstandhoudingsmaatregel moet 

de werkelijke toestand in het algemeen worden 
gecontroleerd 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-KS/HB beschermen.

•  Reeds opgestijfd materiaal mag niet met water worden 
verdund of met verse mortel worden vermengd. Er 
bestaat gevaar op onvoldoende ontwikkeling van de 
vastheid! 

Geldig veiligheidsblad in acht nemen.

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 inwerktijd van 5 minuten de mortel 
nogmaals doormengen. Niet meer materiaal vermengen, 
dan binnen max. 60 minuten kan worden verwerkt!

Applicatiemethode: 
-  Corrosiebescherming:  
ASOCRET-KS/HB wordt op roestvrij betonstaal met 
een kwast gelijkmatig dekkend in twee arbeidsgangen 
aangebracht. De tweede laag volgt na ca. 2 uur 
wachttijd, zodra de eerste laag veegvast is. Na 
uitharding van de tweede laag kan na ca. 6 uur de 
reparatiemortel

    ASOCRET-BIS-5/40 worden aangebracht.

-  Hechtbrug:  
ASOCRET-KS/HB wordt met een harde bezem 
dekkend en diep in de poriën in de voorbereide 
ondergrond in een laag ingeborsteld. De volgende 
applicatie met reparatiemortel ASCOCRET-BIS-5/40 
wordt nat-in-nat aangebracht. Bij onderbrekingen resp. 
na uitharding moet de hechtbrug volledig afbinden. 
Vervolgens moet de applicatie incl. hechtbrug na 
overeenkomstige wachttijd worden herhaald. 
In de wegen- en spoorbouw moeten de natuurstenen 
straatstenen 2 cm ondergedompeld worden.

SF/Tet/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.


