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• Tweecomponenten epoxyhars
•  Oplosmiddelvrij na advies  

Deutsche Bauchemie e.V. 
• Taaielastisch
• Gepigmenteerd
•  Mechanisch en chemisch hoog belastbaar
•  Hoge druk- en buigtreksterkte
•  Bestendig tegen een groot aantal zuren en logen, 

alsook tegen conventionele reinigingsmiddelen in een 
gebruiksconcentratie

• Weerbestendig
• Levensmiddelenneutraal
•  Brandklasse B (DIN EN 13501) bij 50% gew. 

Toevoeging van kwartszand
• Geteste anti-slipklassen R 9 t/m R12

Toepassing:
ASODUR-B351 wordt gebruikt als mechanisch 
belastbare industriële vloercoating op cementgebonden 
oppervlakken zoals beton en dekvloeren voor
• Productieruimtes en magazijnen
•  Vloeroppervlakken in de levensmiddelenindustrie en 

grootkeukens, werkplaatsen, wasserettes, laadperrons, 
rijbanen etc.

ASODUR®-B351   Art.nr. 2 05796
Universele Industriële en commerciële vloercoating  

• Agrarisch gebruikte oppervlakken
•  Verloopmortel met toevoeging van 50% kwartszand 

met korrelgrootte 0,1–0,6 mm 

Technische gegevens:
Basis: 2 componenten epoxyhars
Standaardkleuren: ≈ RAL 7032, ≈ RAL 7030
Viscositeit bij +20 °C: ca. 1.200 mPas ±15 %
Mengdichtheid*: ca. 1,41 g/cm3 bij +23°C
Mengverhouding: 100 : 24 gew. delen
Verwerkingstijden: ca. 45 min. bij +10 °C
   ca. 30 min. bij +20 °C
   ca. 10 min. bij +30 °C
Uithardingstemperatuur
(Materiaal/ondergrond): +8 °C tot +30 °C
Beloopbaar*: na ca. 12 uur 
Overwerkbaar*: na ca. 12 uur/max. 24 uur
Uitharding*: na ca. 7 dagen
Druksterkte: ca. 70 N/mm2

Buigtreksterkte: ca. 44 N/mm2

Shore-D-hardheid: ca. 72 
Hechttreksterkte: ≥1,5 N/mm2

Reiniging:  Gereedschap direct na   
gebruik zorgvuldig met  
ASO-R001 reinigen. 

Verpakking:  15-  /30 kg verpakking component
   A en component B bevinden zich in  
   een afgestemde mengverhouding.
Opslag:  Vorstvrij, koel en droog, ≥ + 10 °C 

tot + 25 °C, 24 maanden, in 
originele gesloten verpakking, 
aangebroken verpakking direct 
verbruiken.  

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

Ondergrond:
De te verwerken oppervlakken moeten
• droog, stevig, draagkrachtig en slipbestendig zijn,
•  vrij zijn van loszittende en hechtingsverminderende 
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Product ter bescherming van het oppervlak – Coating

Prinzip 5.1/6.1

Capillaire wateropname en
Waterdoorlaatbaarheid: w < 0,1 kg/m² × h0,5

Afscheurpoging voor de  
beoordeling van hechttreksterkte: ≥ 1,5 (1,0) N/mm²
Slijtbestendigheid: Massaverlies ≤ 3000 mg 
Slagbestendigheid: Klasse II
Drukvastheid: Klasse I
Weerstandsvermogen tegen  
sterke chemische aantasting: Hardheidsverlies < 50 %
Brandbaarheid: Klasse E
Gevaarlijke stoffen:  Overeenstemming met  

5.3 (EN 1504-2)
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SR-B2,0-AR0,5-IR8

Brandgedrag conform K 2010/85/EU Bfl
Vrijstelling van corrossieve stoffen SR
Drukvastheid C60
Buigtreksterkte F30
Slijtweerstand AR0,5
Hechttreksterkte B2,0
Slagvastheid IR8
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stoffen, zoals bijv. stof, pulp, vet, rubberen slijtdeeltjes, 
verfresten etc.

• beschermd zijn tegen achterwaartse vochtinwerking.

Ondergrondvoorbereidingen moeten overeenkomstig  
DIN EN 14879-1:2005, 4.2 ff. worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van de geschiktheid van de te bewerken 
ondergrond moeten daartoe geschikte mechanische 
processen, zoals bijv. hogedrukwaterstralen, frezen, 
kogelstralen, slijpen, etc. worden gebruikt, waarmee 
een gestructureerd, open poreus oppervlak wordt 
bereikt. (Grovere fouten, scheuren moeten met geschikte 
producten uit het SCHOMBURG-assortiment vooraf 
worden hersteld.)

Overeenkomstig de desbetreffende ondergrond moet er 
aan de volgende criteria worden voldaan:

Cementgebonden oppervlakken:
•  Kwaliteit van het beton: ten minste C 20/25
•  Kwaliteit van de dekvloer: minstens EN 13813  

 CT-C25-F4 
Hechttreksterkte: ≥1,5 N/mm2

•  Kwaliteit van het pleisterwerk: minst. P IIIa/P IIIb 
Hechttreksterkte: ca. 0,8 N/mm2

Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) worden in 
afgestemde mengverhouding geleverd. Het B-component 
wordt aan het A-component toegevoegd. Let op dat de 
verharder zonder resten achter te laten uit de bus loopt. 
Het mengen van de beide componenten moet met een 
geschikt roerapparaat bij ca. 300 omw./min. (bijv. 
boormachine met roerwerk) worden uitgevoerd. Daarbij 
is het belangrijk dat ook vanaf de zijkanten en vanaf de 
bodem wordt geroerd, zodat de verharder gelijkmatig 
wordt verdeeld. Er moet zo lang worden geroerd tot het 
mengsel homogeen (sluiervrij) is; mengtijd ca. 3 minuten. De 
materiaaltemperatuur moet bij het mengen ca. +15 °C zijn. 

ASODUR®-B351

Het vermengde materiaal niet uit de leveringsbus 
verwerken! De massa in een schone mengbak gieten en 
nogmaals zorgvuldig roeren. 

Vervaardiging van de verloopmortel:
De verloopmortel bestaat uit:
ASODUR-B351: 1,0 gew. deel 
Kwartszand:  0,5 gew. deel 
   (Korrel: 0,1– 0,6 mm)
Het bijmengen van het kwartszand volgt in de eerst 
homogeen gemengde hars- en uitharder-componenten 
en wordt vervolgens overgegoten in een andere kuip. Let 
op dat de vloeibare en vaste bestanddelen gelijkmatig 
worden vermengd. Bij het toevoegen van kwartszand 
moet in acht worden genomen, dat deze branddroog is 
en net als evt. overige toevoegingen een temperatuur van 
ca. +15 °C heeft. Voor applicatie op verticale en schuine 
oppervlakken adviseren wij bij rol- en spachtelcoatings 
de toevoeging van het vezelvulstof ASO-FF. De 
toevoeghoeveelheid voor spachtelcoatings ligt bij  
2–5 gew.% afhankelijk van de schuinte van het oppervlak. 
Een toevoeging geschiedt bij voorkeur in porties met 
gebruik van een geschikt roerapparaat.

Applicatiemethode/verbruik:
ASODUR-B351 wordt in een spachtelproces 
aangebracht. Voordat ASODUR-B351 wordt 
aangebracht, moet de ondergrond worden voorbereid en 
met
• ASODUR-GBM worden gegrond. 
•  De grondering moet, nat-in-nat, met kwartszand, 

korrelgrootte: 0,1–0,6 mm Ø worden ingestrooid! 
•  Bij grote oneffenheden moet afhankelijk van de 

scheurdiepte eerst een schraaplaag worden 
opgebracht. (Zie het geldige technisch infoblad 
ASODUR-GBM universele primer).

Dunlaag (glad oppervlak),  
Laagdikte: ca. 1,0 mm: 
Na het uitharden van de gronderingslaag en het 
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verwijderen van het niet-gebonden kwartszand wordt 
ASODUR-B351 in een arbeidsgang met een getande 
spaan aangebracht.
Verbruik: ca. 1.400 g/m2 per mm laagdikte

Diklaag (glad oppervlak):
ASODUR-B351 met kwartszand (0,1–0,6 mm Ø) in 
verhouding 2 : 1 gew. delen gevuld, wordt in één 
arbeidsgang in een spachtelproces aangebracht.
Verbruik (zuiver bindmiddel): 
ca. 1.200 g/m2 per mm laagdikte
Verbruik (toevoeging kwartszand):
Ca. 600 g/m² per 1 mm laagdikte
Verbruik (kant-en-klaar): 
ca. 1.800 g/m2 per 1 mm laagdikte
Voor de ontluchting van de aangebrachte verloopcoating 
moet het oppervlak absoluut met een prikroller worden 
gewalst om blaasvorming te vermijden.

Diklaag (antislip oppervlak):
ASODUR-B351 met kwartszand (0,1–0,6 mm Ø) in 
verhouding 2 : 1 gew. delen gevuld, wordt in één 
arbeidsgang in een spachtelproces aangebracht.
Verbruik (kant-en-klaar): 
ca. 1.800 g/m2 per mm laagdikte
Voor het ontluchten van de aangebrachte verloopcoating 
moet het oppervlak absoluut met een prikroller kruiselings 
worden gewalst om blaasvorming te vermijden.
Afhankelijk van de vereiste mate aan antislip wordt op 
het uitgeharde coatingoppervlak een instrooilaag met 
ASODUR-B351 gelijkmatig aangebracht.  
Verbruik: ca. 300–400 g/m². 
De verse instrooilaag wordt met kwartszand volledig 
afgestrooid (korrelgrootte 0,1–0,6 mm, 0,5–1,0 mm of 
1,0–1,6 mm*, overeenkomstig de vereiste antislip-klasse).
Verbruik bij afstrooikorrel: ca. 1,5 kg/m2 
Na uitharding moet het overtollige, niet-gebonden 
aandeel kwartszand zorgvuldig worden verwijderd, 
voordat de dekvloer wordt aangebracht. 
(*bijv. Quarzwerke GmbH, Frechen) 

 

Door de planner/opdrachtgever moet worden 
gecontroleerd of de antislip-eigenschappen van de 
coating- en afdichtingsconstructies met de gewenste 
eigenschappen voldoen aan de eisen van de 
beroepsvereniging voor antislip-eigenschappen volgens 
DGUV (Duitse ongevallenpreventievoorschrift) voorschrift 
108-003 in de huidige versie voor het beoogde 
toepassingsgebied.

Sealer: ASODUR-B351 wordt in een arbeidsgang op 
de instrooilaag met een kortharige vachtroller gelijkmatig 
opgebracht en kruiselings verdeeld.
Verbruik: ca. 400–800 g/m2

Aanwijzing: 
De wachttijden tussen de afzonderlijke arbeidsgangen 
is ca. 12 uur tot max. 24 uur bij +23 °C en 65% rel. 
luchtvochtigheid.

Speciale kleuren:
Bij de volgende speciale kleuren is een minimumverbruik 
van 2,8 kg/m² vereist:
RAL 1006, RAL 1007, RAL 1012, RAL 1016, RAL 1017, 
RAL 1021, RAL 1023, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1037, 
RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2009, RAL 5020

Opmerkingen:
Voor applicatie op verticale en schuine oppervlakken 
adviseren wij de toevoeging van de vezelvulstof ASO-FF. 
De toe te voegen hoeveelheid ligt tussen 2–5% gew.
Bij een restvochtgehalte van > 4% en achterwaartse 
vochtinwerking moet als grondering ASODUR-SG3 
vochtscherm (zie technische merkblad) worden gebruikt. 

Belangrijke aanwijzingen: 
•  Schurende belastingen bij het gebruik kunnen de 

coatingoppervlakken bekrassen, wat vooral zichtbaar 
is bij donkere kleuren. De werking wordt daardoor 
niet beïnvloed. Wij raden een regelmatig onderhoud 
van de oppervlakken met ASO-R008 aan voor het 

ASODUR®-B351
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instandhouden van de kwaliteit van de oppervlakken en 
de optiek.

•  SCHOMBURG-producten worden meestal in 
d.w.z. in op elkaar afgestemde mengverhoudingen 
geleverd. Bij leveringen in grote verpakkingen moeten 
deelhoeveelheden met een weegschaal worden 
afgewogen. De gevulde componenten altijd grondig 
roeren en pas daarna met het tweede component 
mengen. Dit geschiedt met een geschikt roerwerk, 
bijv polyplan/ronde-roerkorf of gelijkwaardig. Om 
mengfouten uit te sluiten, wordt in een schone gegoten 
en opnieuw gemengd. De mengsnelheid moet ca. 
300 omw/min. zijn. Let erop dat er geen lucht wordt 
ingeroerd. De temperatuur van de componenten moet 
minimaal +15 °C bedragen. Dit geldt ook voor de 
eventueel bij te mengen vulstoffen, bijv. zand. Het 
mengen van de vulstoffen gebeurt nadat de beide 
vloeibare componenten zijn vermengd. Daarna 
het compleet doorgeroerde materiaal direct op de 
voorbereide ondergrond gieten en direct zorgvuldig, 
overeenkomstig de gegevens in de technische 
infobladen, verdelen. Voor applicaties in het rolproces 
wordt het gebruik van een kortharige nylon-vachtroller 
(6 mm) met een polyamide structuurovertrek of 
gelijkwaardig aanbevolen. 1-component producten 
moeten altijd vóór gebruik grondig worden geroerd.

•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- en 
uithardingstijd. Het materiaalverbruik wordt ook 
verhoogd bij lage temperaturen.

•  Kleuren: Gering kleurverschil, veroorzaakt door 
verschillende productbatches en schommelingen 
in de grondstof zijn onvermijdelijk. Bij 
coatingswerkzaamheden dient dit in acht te worden 
genomen. Afgrenzende oppervlakgedeeltes moeten 
worden uitgevoerd met dezelfde productiebatch 
(hetzelfde chargenr van de geleverde verpakking) 
worden uitgevoerd.

•  De hechting van de afzonderlijke lagen onderling kan 
door inwerking van vocht en verontreiniging tussen 
de afzonderlijke arbeidsgangen aanzienlijk worden 

verstoord. Coatingswerkzaamheden vereisen een 
ondergrondtemperatuur van ten minste 3 °C boven de 
dauwpunttemperatuur.

•  Als tussen de afzonderlijke arbeidsgangen een langere 
wachttijd optreedt of als met vloeibare kunstharsen 
reeds behandelde oppervlakken na een langere 
periode opnieuw moeten worden gecoat, moet het 
oude oppervlak goed worden gereinigd en grondig 
worden geschuurd. Vervolgens moet een volledige, 
poriënvrije nieuwe coating worden aangebracht.

•  Kunstharsproducten en oppervlak-veiligheidssystemen 
moeten na applicatie gedurende 4–6 uur worden 
beschermd tegen vochtigheid (bijv. regen, dooiwater). 
Vocht zorgt voor een witte verkleuring en/of een 
plakkerigheid van het oppervlak en kan tot verstoring 
bij de uitharding leiden. Verkleurde en/of klevende 
oppervlakken moeten bijv. door schuren of stralen 
worden verwijderd en opnieuw worden verwerkt.

•  De aangegeven verbruikshoeveelheden zijn berekende 
gemiddelde waarden zonder toevoegingen voor de 
ruwheid en de zuigkracht van oppervlakken, niveau-
egalisatie en restmateriaal in de vaten. Wij raden een 
berekende veiligheidsbijtelling van 10% aan bij de 
berekende verbruikshoeveelheden.

•  Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch infoblad 
worden vermeld, mogen pas na ruggespraak en 
schriftelijke bevestiging met resp. door de technische 
service van SCHOMBURG worden uitgevoerd.

•  Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd 
volgens afvalcode AVV 150106.

• Gedetailleerde instructies betreffende de verwerking 
staan in de technische informatie nr. 19 “Verwerking 
van ASODUR-producten” en moeten in acht worden 
genomen.

Geldig veiligheidsblad in acht nemen.
GISCODE: RE 30

ASODUR®-B351
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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.

Bestendigheidslijst 

Alle gegevens zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden bij +20 °C, afwijkingen door hogere temperaturen, plaatselijke omstandigheden en omgevingsvoorwaarden zijn mogelijk.  
Lichte, optische oppervlakveranderingen of geringe opzwelling zonder de functionaliteit van de afdichting te beïnvloeden, moeten daarbij niet worden uitgesloten.  
Bij twijfel adviseren wij een objectgerelateerde geschiktheidscontrole.

ASODUR®-B351
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Anorganische zuren

Salpeterzuur 15 ■

Zwavelzuur 15 ■

Zoutzuur 30 ■

Organische zuren

Mierenzuur 2 ■ 

Citroenzuur 15 ■

Melkzuur 20 ■

Alkaliën

Natronloog 20 ■

Ammonia 25 ■ 

Oplosmiddel

Kerosine puur ■

Benzine puur ■

Diesel puur ■

Ethanol puur ■

Oliën

Motorolie puur ■

Remvloeistof puur ■

Stookolie puur ■

Waterhoudende oplossing

Dooizoutoplossing 35 ■


