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• Eenvoudig mengen
• Oplosmiddelvrij
• Krimpvrij
• Goede vloeibaarheid
• Snelle vastheidsontwikkeling
• Hoge mechanische vastheid en chemische resistentie
• Goede hechting op beton en staal
• Goede hechting op matvochtig ondergronden
• Laagdiktes van 10 mm tot 200 mm
• Waterdicht vanaf 10 mm tot 5 bar (negatief/positief)
•  Brandklasse B (DIN EN 13501) voor laagdiktes tot 

75 mm
•  Testcertificaten conform DIN EN 1504-6 

en DIN EN 13813
• Overwerkbaar met ASODUR-coatingsystemen
•  Geschikt voor het ondergieten van Dresdner  

combi-stenen (DDCB)

Toepassing:
• Machines ondergieten
• Ankers ondergieten
• Ondergieten van afvoergoten
• Onderlaag voor pijlers en ondersteuningsconstructies
•  Ondergieten van kolommen en leuningen
•  Oppervlak-applicatie als lastverdelende laag 

op moeilijke ondergronden
• Uitvullen van holle ruimtes, bijv. zwembadconstructies 
• Voor toepassingen voor binnen en buiten 
• Als lastverdelende laag op oude houten planken

ASODUR®-EV200  Art.-Nr. 2 06436

3-comp. oplosmiddelvrije, goed vloeiende 
hoogwaardige mortel op epoxybasis

Technische gegevens:
Basis: 3-comp. epoxyhars
Consistentie:  vloeibare mortel
Kleur: grijs
Mengdichtheid*: ca. 1,9 g/cm3

Materiaalverbruik:  ca. 1,9 kg/m² per mm 
laagdikte

Mengverhouding:  comp. A : B : C =  
5,04 : 1,66 : 23,3  
aandeel in gewicht

Omgevings- en  
ondergrondtemperaturen:  min. +10 °C 

max. +35 °C 
bij max. 80% rel. 
luchtvochtigheid

Verwerkingstijd*: ca. 100 minuten
Beloopbaar*: na ca. 12 uur
Overwerkbaar*: na ca. 12 uur
Doorgehard*: na ca. 7 dagen
Shore-D-hardheid: ca. 95 (na 7 dagen)
Drukbestendigheid: zie tabel
Buigtrekbestendigheid: 40 N/mm²
Waterdichtheid: tot 5 bar bij 10 mm  
 laagdikte (overeenkomstig  
 DIN EN 12390-8)
Hechtvastheid:  ca. > 2 N/mm² (droog tot 

matvochtig beton) 
ca. > 2 N/mm² (staal)

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

Drukbestendigheidswaarden:
Uithardingstijd (dag) Drukbestendigheid (N/mm²)*

1 ca. 65
2 ca. 80
3 ca. 88
4 ca. 95
5 ca. 101
6 ca. 105
7 ca. 109
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EN 13813
ASODUR-EV200

Kunstharsvloer voor gebruik binnenshuis 

Brandbaarheid Klasse E
Blootstelling aan corrosieve stoffen SR
Drukbestendigheid C80
Buigtrekbestendigheid F30
Slijtageweerstand AR0,5
Hechttreksterkte B2,0
Slagbestendigheid IR16

SCHOMBURG B.V. 
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold

17
2 06436

DIN EN 1504-6:2006-11
ASODUR-EV200
Verankeringsproduct

Uittrekbestendigheid ≤ 0,6 mm
Gehalte chloride-ionen ≤ 0,05 %
Glasovergangstemperatuur ≥ 45 °C
Kruipen onder treklast ≤ 0,6 mm
Brandbaarheid E
Gevaarlijke substanties NPD

NPD = “No Performance Determined”
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Reiniging: gereedschap direct na  
 gebruik zorgvuldig met  
 ASO-R001 reinigen. 
Verpakking:   30 kg eenheid 

Component A (hars):  
5,04 kg, component 
B (verharder) 1,66 kg 
(combiverpakking) en 
component C (vulstof) 
23,3 kg (zak) bevinden 
zich in afgestemde 
mengverhouding

Opslag:  vorstvrij, koel en droog, 
≥ + 10 °C tot + 25 °C, 
24 maanden, in originele 
gesloten verpakking, 
aangebroken verpakking 
direct verbruiken

Ondergrond:
De te verwerken oppervlakken moeten
• droog tot matvochtig, stevig, draagkrachtig en  
    slipbestendig zijn,
•  vrij zijn van loszittende en hechtingsverminderende 

stoffen, zoals bijv. stof, pulp, vet, rubberen slijtdeeltjes, 
verfresten etc.

Ondergrondvoorbereiding moeten overeenkomstig 
DIN EN 14879-1:2005, 4.2 e.v. 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 of scheuren moeten met geschikte 
producten uit het SCHOMBURG assortiment vooraf 
worden hersteld.)

Overeenkomstig de desbetreffende ondergrond moet er 
aan de volgende criteria worden voldaan:
•  Kwaliteit van het beton:  ten minste C 20/25
•  Kwaliteit van de dekvloer:  minstens EN 13813 

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

Metaalhoudende oppervlakken:
• Reinheid staaloppervlak: minst. SA 2½

Opmerking:
Gereinigde metalen oppervlakken moeten ten minste 
binnen 4 uur worden gecoat met ASODUR-EV200. 
Bij een langere wachttijd moet de corrosiebescherming 
ASODUR-SG3-thix conform het technisch merkblad eerst 
worden aangebracht.

Verwerking:
Alle drie componenten A (hars), B (verharder) en 
C (vulstof) 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 roerwerk 
bij ca. 300 min-1 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. De massa 
wordt vervolgens omgetopt in een voldoende groot, 
schoon mengreservoir en onder voortdurend roeren 
wordt component C (vulstof) in gedeeltes toegevoegd. 
Er moet zo lang worden geroerd tot het mengsel een 
homogene, vloeibare consistentie heeft verkregen. 
Daarbij is het belangrijk dat ook vanaf de zijkanten en 
vanaf de bodem wordt geroerd, mengtijd ca. 3 minuten. 
De materiaaltemperatuur moet bij het mengen 
ca. +15 °C zijn. Het vermengde materiaal niet uit 
de leveringsbus verwerken! 
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Applicatiemethode/verbruik:
De gemengde gietmassa voor applicatie korte tijd laten 
rusten zodat de ingesloten luchtbellen beter kunnen 
ontsnappen. 
Machines ondergieten: Er moet voldoende materiaal 
beschikbaar zijn voor een volledige onderlaag, zodat 
het gietproces niet hoeft te worden onderbroken. Anders 
bestaat het gevaar op zakvorming. Meng- en giettijden 
per verpakking, moeten zorgvuldig op elkaar zijn 
afgestemd, om een continu gietproces te waarborgen. Het 
vergieten resp. ondergieten gebeurt uitsluitend vanaf de 
zijkant resp. hoek, zodat de verdrongen lucht eenvoudig 
kan ontwijken en holle lagen kunnen worden vermeden. 
Voor gietwerkzaamheden over een groot oppervlak moet 
zo mogelijk vanuit het midden worden gestart, hierbij 
kunnen vultrechters als ondersteuning worden gebruikt. 
Eerst de ankergaten tot ongeveer onder de onderkant 
van het ankergat en daarna de machineplaat vergieten. 
De minimale laagdikte is 10 mm. Laagdiktes van meer dan 
200 mm moeten in meerdere lagen worden aangebracht, 
waarbij de volgende laag zonder primer kan worden 
aangebracht nadat de vorige laag is uitgehard en 
afgekoeld (ca. 12 uur). Verbruik: ca. 1,9 kg/m² per mm 
laagdikte.

Ondergieten van kolommen en leuningen: Pijlers- en 
stutopeningen kunnen tot een hoogte van 800 mm en een 
diameter tot 300 mm in één keer worden gegoten.

Oppervlakte-applicatie: De gemengde gietmortel in 
stroken op de ondergrond verdelen en met een in hoogte 
verstelbare rakel op de gewenste laagdikte egaliseren. 
Na ca. 150 tot max. 180 minuten wachttijd, gladstrijken 
in stroken met een oppervlaktespatel, zodat eventuele 
oppervlakkige luchtbellen kunnen ontsnappen. 
 
Oppervlakte-applicatie op houten ondergronden/houten 
planken:
Beschadigde houten ondergronden/houten planken 
moeten worden vervangen, losliggende houten planken 
moeten vakkundig worden bevestigd (bijv. schroeven etc.). 

Open stootvoegen van de planken moeten met een 
zelfklevende band worden afgedekt. De coating wordt 
uitgevoerd zoals in het gedeelte oppervlakte-applicatie 
beschreven.

Ondergieten van ankers: Kies altijd een 
boorgatdiameter die minstens 6 mm groter is dan de 
ankerdiameter. Het boorgat met een flesborstel reinigen 
en grondig ontstoffen. Na het vullen van het boorgat met 
ASODUR-EV200 wordt het ankerstaal ingebracht en 
gefixeerd door het te draaien.
Overtollig gietmateriaal direct verwijderen.
 
Coatings: Na uitharding kan ASODUR-EV200 
zonder primer binnen 12 tot max. 72 uur opnieuw 
worden gecoat met ASODUR-coatings, bijvoorbeeld 
ASODUR-B351, ASODUR-V360W.

Antislip oppervlak: Om een antislipoppervlak te 
verkrijgen, kan ASODUR-EV200 na ca. 120 minuten 
volledig worden ingestrooid met 0,5–1,0 mm 
kwartszand (verbruik ca. 1,5–2,0 kg/m²). Na uitharding 
het overtollige kwartszand verwijderen en een toplaag 
aanbrengen, bijv. ASODUR-B351 met een roller 
(verbruik ca. 600 g/m²).

Belangrijke aanwijzingen:
•  Schurende belastingen bij het gebruik kunnen de 

coatingoppervlakken bekrassen, wat vooral zichtbaar 
is bij donkere tinten. De werking wordt daardoor niet 
beïnvloed. Wij raden een regelmatig onderhoud 
van de oppervlakken met ASO-R008 aan voor het in 
stand houden van de kwaliteit van de oppervlakken 
en de optiek.

• Bij de verwerking met minerale bouwstoffen moet het 
 nog verse oppervlak van ASODUR-EV200 na ca. 
 120 minuten volledig met kwartszand met 
 korrelgrootte 0,5–1,0 mm worden ingestrooid.
•  SCHOMBURG-producten worden meestal in 

d.w.z. In op elkaar afgestemde mengverhoudingen 
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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 
min-1 zijn. Let erop dat er geen lucht wordt ingeroerd. 
De temperatuur van de componenten moet minimaal 
+15 °C bedragen.

•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- 
en uithardingstijd, alsook het reduceren van de 
vloeibaarheid van de gietmortel. Het materiaalverbruik 
wordt ook verhoogd bij lage temperaturen.

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

•  Oppervlak-veiligheidssystemen moeten na applicatie 
gedurende 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 GmbH 
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

Neem de onderstaande tabel over de 
chemicaliënbestendigheid in acht!
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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.
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Anorganische zuren

Salpeterzuur 15 ■

Zwavelzuur 20 ■

Zoutzuur 10 ■

Organische zuren

Mierenzuur 5 ■  

Citroenzuur 20 ■

Melkzuur 20 ■

Alkaliën

Natronloog conc. ■

Ammonia conc. ■ 

Oplosmiddel

Kerosine puur ■

Benzine puur ■

Diesel puur ■

Ethanol puur ■

Oliën

Motorolie puur ■

Remvloeistof puur ■

Stookolie puur ■

Waterhoudende oplossing

Dooizoutoplossing conc. ■

Bestendigheidslijst ASODUR®-EV200


