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ASOCRET-VK100    Art.nr. 2 06417
Zeer vloei-actieve, cementgebonden gietlijm
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 DIN EN 1504:62006-11 
 ASOCRET-VK100 
 Verankeringsproduct 

Uittrekweerstand  ≤ 0,6 mm 
Gehalte chloride-ionen  ≤ 0,05 % 
Brandgedrag  A1 
Gevaarlijke substanties  NP

NPD = „No Performance Determined“

• mineraal
• binnen en buiten
• chloridevrij
• zeer vloeibaar
• vorstbestendig en dooizoutbestendig
• waterdicht

ASOCRET-VK100 garandeert een sterke hechting op 
betonnen druklagen.

Toepassing:
ASOCRET-VK100 wordt gebruik als gietafdichting met 
giethoogten van 20–100 mm, bijv. voor het zonder holle 
ruimtes ondergieten van:
• Bestratingen (bijv. Dresdner Combi-stenen)
• Prefab betondelen uit beton
• Machinefundamenten, steunen, etc.
• Rails voor kraanbanen

Verder voor het zonder holle ruimtes vergieten van:
• Uitsparingen en voegen in beton
• Stalen inbouwdelen en goten in beton
• Ankerschroeven.

Technische gegevens:
Korrelgrootte:  0–4,0 mm
Dichtheid verse mortel*): ca. 2,3 kg/dm3

Verbruik:   ca. 2,0 kg/dm3

Watertoevoeging:  ca. 3,5 l/ 
25 kg ASOCRET-VK100

Verwerkingstijdt*):  ca. 60 min.

Uitloopmaat**):  na 5 min. ≥ 550 mm
   na 30 min. ≥ 450 mm

Uitzettingsgraad*): na 24 uur ≥ 0,5 vol.:% 

Krimpmaat*):
na 28 dagen  ca. 1,4 mm/m   
na 90 dagen   ca. 1,9 mm/m  

Drukbestendigheid*): 
na 24 uur  ca. 50 N/mm2

na 28 dagen  ca. 60 N/mm2  
na 56 dagen  ca. 70 N/mm2  
na 90 dagen  ca. 90 N/mm2  

Buigtrekbestendigheid*):  
na 24 uur   ca.   6 N/mm2  
na 28 dagen  ca.   9 N/mm2  
na 56 dagen  ca. 10 N/mm2  
na 90 dagen  ca. 11 N/mm2  

Reiniging:    Gereedschap direct na gebruik 
grondig met water reinigen.

Verpakking:   Zak van 25 kg
Opslag:    koel en droog ,12 maanden 

houdbaar in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken 
verpakking direct opmaken.

  *)  De waarden gelden voor +23 °C en 50 % relatieve vochtigheid. 
**)  PFT-consistentietestverpakking op niet zuigende ondergrond, 

bijv. PE-plaat na 5 minuten. Alle aangegeven gegevens zijn 
richtwaarden, die op basis van laboratorium- en objectervaringen 
zijn vastgesteld.
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Ondergrond:
De ondergrond moet draagkrachtig, stevig, slipbestendig 
en vrij van hechtingsverminderende stoffen, zoals bijv. 
stof zijn. Diepere uitgebroken secties moeten vrij worden 
gemaakt van alle losse resp. minder vaste lagen en tot 
aan de vaste kern worden teruggebracht. Sinterlagen 
moeten met geschikte maatregelen, bijv. hogedrukstralen, 
granulaatstralen of een handfrees worden verwijderd. 
De ondergrond moet zo bevochtigd worden, dat deze 
tijdens het vergieten van ASOCRET-VK100 matvochtig is. 
Plasvorming moet worden vermeden.
Kwaliteit van het beton: min. C25/30
Asfaltcoating:  0/16
Hechttreksterkte:  ≥ 1,5 N/mm2

Bekisting:  
De te gebruiken bekisting moet stabiel worden bevestigd 
en evt. worden afgedicht.

Verwerking:
Handmatige verwerking: 
Per 25 kg ASOCRET-VK100 is een waterhoeveelheid 
van ca. 3,5 l water nodig. Voor het mengen wordt het 
gebruik van een drukmenger aanbevolen. Eerst wordt ca. 
3,2 liter water/ 25 kg ASOCRET-VK100 voorgemaakt 
en met het poedercomponent gedurende ca. 3 minuten 
voorgemengd. Aansluitend wordt de resterende 
waterhoeveelheid toegevoegd en nog eens 2 minuten 
gemengd tot een homogene en klontvrije consistentie. 
Vervolgens het mengsel direct vergieten. 

Machinale verwerking: 
ASOCRET-VK100 kan met alle standaard 
transportpompen of continue mengpompen (bijv. met 
de PFT G4 , Fa. PFT, Iphofen) worden verwerkt. Voor 
de correcte bediening en het tractieloze bedrijf van de 
installaties moeten de gegevens van de desbetreffende 
fabrikant in acht worden genomen.  

Machineuitrusting:
Slanglengte: max. 40 m 
Slangformaat: 25-35 mm
Stator/Rotor: D6-3 z
Namenger rotormix voor D-pompen
Waterhoeveelheid: ca. 325–350 l/uur
Uitloopmaat PFT-consistentietestverpakking: ca. 58 ± 2 cm

Vergieten:
Het vergieten resp. ondergieten gebeurt uitsluitend 
van een zijkant resp. een hoek, zodat de verdrongen 
lucht kan ontwijken. Het gietproces mag niet worden 
onderbroken.
Bij gietmaatregelen voor grote oppervlakken, moeten 
deze indien mogelijk vanuit het midden worden gestart. 
Trechter en/of overeenkomstige slang kunnen daarbij 
ondersteunend worden gebruikt. Eerst ankergaten (tot 
ongeveer onder de onderkant van het ankergat) en 
daarna de machineplaat vergieten.

Belangrijke aanwijzingen:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van ASOCRET-VK100 beschermen.
•  Bij elke gietmaatregel, die als afdichting van de 

ondergrond uitgevoerd moet worden, moet ervoor 
worden gezorgd dat de uitloopmaat zoals hierboven 
wordt ingesteld. Verder moet elke afdichtingsmaatregel 
continu zonder onderbreking worden uitgevoerd. 
Er moet een continue materiaalstroom worden 
gegarandeerd.

•  Vrijliggende vlakken tegen wind en tocht beschermen. 
Voortijdige waterverdamping moet bijv. door 
folieafdekking worden vermeden.

•  Lagere temperaturen en koud aanmaakwater vertragen 
de bestendigheidsontwikkeling en reduceren de 
vloeibaarheid. Hogere temperaturen verkorten de 
bestendigheidsontwikkeling.

Geldig 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.


