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 Technisch merkblad  

 ASOCRET-M30 
 Waterdoorlatend multimortel tot 30 mm  

 Artikelnummer Inhoud ME Verpakking Kleur

205539003 6 KG zak lichtgrijs  

 Producteigenschappen  
Normaal pleistermortel (GP) conform DIN EN 998-1 
Opvulmortel conform DIN 18533
hoge stabiliteit
snel uithardend
sulfaatbestendig  
hydrofoob

 Voordelen  
Laagdiktes van 3 mm tot 30 mm in een arbeidsgang
snel overwerkbaar
krimpbeperkend
zeer soepel 
universeel bruikbaar als mortel of pleistermassa
waterdicht 
gecontroleerd conform WTA-merkbald 4-6 ten opzichte van aan de achterzijde inwerkende waterdruk  
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 Productcomponenten  1 componentensysteem

 Materiaalbasis  Droge mortel

 Consistentie Plamuurconsistentie

 Korrel max < 1 mm

 Materiaaldichtheid verse mortel ca. 1,6 kg/dm³

 Drukbestendigheid (28 dagen) ca. 20 N/mm²

 Drukbestendigheid (classifi catie DIN 1504-3) R1

 Drukbestendigheid (classifi catie DIN EN 998-1) CS IV

 Buigtrekbestendigheid (28 dagen) ca. 5 N/mm²

 Hechtvastheid (28 dagen) ≥ 0,8 N/mm²

 Wateropnamecoëffi  ciënt ≤ 0,5 kg/m² x h0,5

 Capillaire wateropname  Wc2

 Waterdampdiff usiecoëffi  ciënt µ < 25

 Waterbinnendringing ≤ 5 mm

 Thermische geleidbaarheid λ (Lambda) ca. 0,67 W/m * K

 Classifi catie van materiaalgedrag bij brand DIN EN 13501-1  A1

 Mengen

 Mengtijd ca. 3 minuten

 Rijpingstijd ca. 5 minuten

 Watertoevoeging van 4,5 l tot 5,25 l per 25 kg

 Verwerking

 Ondergrond- / verwerkingstemperatuur van 5 °C tot 30 °C

 Verwerkingstijd ca. 45 minuten

 Max. laagdikte per arbeidsgang tot 30 mm

 Verbruik (afdichting) ca. 3 kg/m

 Laagdikte bij waterondoorlatende pleisterlaag min. 10 mm

 Verbruik (oppervlak egaliseren) per mm laagdikte ca. 1,4 kg/m²

 Tweede arbeidsgang na wachttijd ca. 3 uur

 Overwerkbaar (min.) na 3 uur

 Uithardingsprogressie per 24 uur min. 1 mm
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 Toepassingsgebieden  

als egalisatiemortel 
als afdichtingsmortel conform DIN 18533
als reparatiemortel
als sokkelpleister geschikt 
als waterondoorlatend vochtscherm 
ter egalisatie van zwembadwanden en het modelleren van badhoofden in zwembaden
voor de voorbereiding van de ondergrond voor structurele waterdichting  
voor de vervaardiging van waterafstotende oppervlakken

 Technische gegevens 
 Materiaaleigenschappen  
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 Verwerkingstechniek 
 Hulpmiddelen / gereedschap  

Mixer (ca. 500—700 omw/min)
geschikte roerpeddel
Troff el 
Vlakspaan 
Wandrij 
Gipsrooster 
Spuitinstallaties  

 Handverwerking  
gladmaken met afvlakgereedschap
spatelbaar met troff el  

 Ondergrond voorbereiden 
 Vereiste voor de ondergrond  
1.    vast  
2.    
3.    
4.     

vrij van hechtingsverminderende stoff en
Slipbestendig  
draagkrachtig  

 Details voorbereiden  
1.    

2.     

Dieptes > 5 mm evenals mortelnesten, metselrillen bij metselwerk, open stoot- resp. strekvoegen, barsten, ondergronden met grove poriën 
of oneff en metselwerk moeten vooraf met ASOCRET-M30 (cementmortel) worden uitgevlakt.
Aangetaste metselvoegen ca. 2 cm diep uitkrabben en de oppervlakken mechanisch reinigen.  

 Oppervlak voorbereiden  
1.    

2.    
3.     

Bij zeer dichte resp. gladde ondergronden raden wij de toepassing van een hechtbrug met ASOCRET-KS/HB aan. Objectafhankelijk kan 
als alternatief een beraping met THERMOPAL-SP worden uitgevoerd. 
De ondergrond moet zo bevochtigd worden, dat deze op het tijdstip van het aanbrengen matvochtig is. 
Sterk zuigende ondergronden en licht-zandende ondergronden moeten met ASO-Unigrund-GE of ASO-Unigrund-K worden gegrond.  

 Toepassing 
 Mengen  
1.    

2.    
3.     

ASOCRET-M30 met van 4,5 l tot 5,25 l per 25 kg schoon water in een mengemmer gieten en met een roerapparaat 
klontvrij mengen. 
De mengtijd bedraagt ca. 3 minuten. 
Na een wachttijd van ca. 5 minuten de massa nog een keer mengen.  

 Minerale afdichting  
1.    
2.    
3.    
4.     

De voorbereide ondergrond met ASOCRET-M30 in mengbare consistentie voorbewerken. 
Als alternatief kan objectgerelateerd ook AQUAFIN®-1K als hechtbrug worden uitgevoerd.
Nat-in-nat een afdichting uit ASOCRET-M30 met 4-6 cm beenlengte inbedden en afronden. 
De minerale afdichting kan na ca. 3 uur met het desbetreff ende afdichtingssysteem worden overwerkt.  

 Oppervlak egaliseren  
1.    

2.    
3.    
4.    
5.     

Op de vooraf bewerkte ondergrond wordt ASOCRET-M30 van te voren d.m.v. een schraaplaag en aansluitende applicatie in de gewenste 
laagdikte worden aangebracht. 
ASOCRET-M30 kan in een arbeidsgang tot max. 30 mm laagdikte vlak worden aangebracht. 
Het aftrekken gebeurt afhankelijk van de toepassing met een geschikt gereedschap (gladstrijker, troff el of wandrij) binnen de verwerkingstijd. 
Het oppervlak kan na de overeenkomstige wachttijd door middel van een wrijf-, vilt- of sponsbord worden afgewerkt. 
Als alternatief kan na ca. 60-80 min (afhankelijk van de ondergrond, omgevingsomstandigheden en laagdikte) met een gipsrooster worden 
afgewerkt, zodat oneff enheden worden verwijderd en er een open oppervlak ontstaat, dat een goede hechtverbinding voor de volgende 
coatingen garandeert.  
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 Reparatie van gebreken  

1.     

2.    
3.     

De voorbereide gebreken moeten aan de breukkant matvochtig worden gemaakt en vervolgens met ASOCRET-M30 vlak met het oppervlak 
worden gevuld. 
Diepe gaten resp. gebreken moeten vooraf van een schraaplaag worden voorzien. 
Laatste egalisatielaag met een wrijf-, vilt- of sponsbord nabewerken.  

 Opslagvoorwaarden 
 Opslag 
Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 12 maanden in origineel verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken. 

 Afvalverwijdering 
Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalsleutel AVV 17 01 01. 

 Aanwijzingen  
Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen het inwerken van ASOCRET-M30! 
ASOCRET-M30 tot volledige droging tegen weersinvloeden, bijv. regen, vorst, sterke zonnestraling, wind, 
etc. beschermen! 
ASOCRET-M30 voor te snel drogen (bijv. door hoge temperaturen of wind, door geschikte maatregelen, bijv. meervoudig sproeien met water resp. 
afdekken), beschermen. 
Reeds opstijvende ASOCRET-M30-mortel niet door watertoevoeging of verse mortel weer geschikt maken voor verdere verwerking. 
(Er bestaat  gevaar op onvoldoende vastheidsontwikkeling) 
 Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen verlengen de droogtijd. 
 Voor toepassing van ASOCRET-M30 moeten de aanwezige testresultaten, de actuele richtlijnen en het WTA-merkblad “Achteraf afdichten van on-
derdelen die in aanraking komen met de grond” in acht worden genomen.  

 Toelichtingen 
 Conformiteit / Declaratie / Verifi catie  

Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader 
van de hier beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. 
De productbeschrijving stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw 
voorlichtingsmateriaal, verliest het oude zijn geldigheid.  
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