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ASODUR®-IH Art.nr. 2 05769 
Injectiehars

• Oplosmiddelvrij
• Transparant
• Tweecomponenten
•   Bestand tegen logen, verdunde zuren, 

zoutoplossingen, brandstoffen en mineraalhoudende 
stoffen alsook vorst-/dooi-wissel

Toepassingsgebieden:
ASODUR-IH wordt gebruikt voor het constructief afdichten 
van scheuren en voegen in beton en betonconstructies. 
Niet toe te passen voor statisch relevante bereiken.

Technische gegevens:
Basis:  2-comp. epoxyhars
Standaardkleur: transparant
Viscositeit*: ca. 380 mPas
Dichtheid*: ca. 1,06 g/cm³
Mengverhouding: 2 : 1 gew.-delen
Omgevings- en onder- 
grondtemperaturen:  min. +8 °C 

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

Verwerkingstijd:  ca. 60 min. bij +10 °C 
ca. 45 min. bij +20 °C 
ca. 12 min. bij +30 °C

Overwerkbaar*: na ca. 16 tot max. 24 uur
Licht belastbaar*: na ca. 48 uur
Doorgehard*: na ca. 7 dagen
Drukbestendigheid: ca. 79 N/mm²
Buigtreksterkte: ca. 33 N/mm²
Hechttreksterkte: ≥ 1,5 N/mm²
Shore-D-hardheid: ca. 75
Waterabsorptie: max. 1,5 gew.-%
* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

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

Verpakking:  1 kg en 3 kg verpakking 
Component A en component B 
bevinden zich in een afgestemde 
mengverhouding.

Opslag:  Vorstvrij, koel en droog, ≥ +10 °C 
tot +25 °C, 18 maanden, in 
originele gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking direct 
verbruiken

Ondergrond:
De volgende criteria moeten in acht worden genomen:
Cementgebonden oppervlakken
• Kwaliteit van het beton: minst. C20/25
•  Kwaliteit van de dekvloer: minst. EN 13813 CT-C35-F5 

Hechtvastheid: ≥ 1,5 N/mm2 

Leeftijd: minst. 28 dagen
•  Kwaliteit van het pleisterwerk: minst. P IIIa/P IIIb 

Hechttreksterkte: ca. 0,8 N/mm2

• Restvochtgehalte: < 4% (CM-methode)

Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) worden in 
afgestemde mengverhouding geleverd. Het B-component 
wordt volledig 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 min-1 worden 
uitgevoerd tot het mengsel homogeen en sluiervrij is; 
mengtijd: ca. 3 minuten. De materiaaltemperatuur moet 
bij het mengen minstens +15 °C zijn. Het vermengde 
materiaal niet uit de leveringsbus verwerken! De massa 
in een schone mengbak gieten en nogmaals zorgvuldig 
roeren.
Verwerkingsgereedschap: 
Handbediende of voetbediende smeerpers, 
spuitinstallatie
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Applicatiemethode/verbruik:
1.  Aanwezige scheuren (scheurbreedte ca. 0,2 mm) op 

een afstand van ca. 20 cm aanboren.
2.  Boorgaten met olievrije perslucht ontdoen van het 

boorgruis.
3. Injectiepackers instellen.
4.  Ingestelde packers en scheurzone op het oppervlak 

met ASODUR-EKF opvullen.  
Strookbreedte:  ca. 15 cm  
Verbruik:  ca. 300 g/m

5.  Na uitharding van de scheuropvulling de grondig 
vermengde ASODUR-IH aandrukken met een geschikt 
persapparaat. 
Verbruik: ca. 1000 g/l

6.  Na uitharding van de injectiehars, indien noodzakelijk, 
de injectiepacker verwijderen en de boorgaten met 
ASOCRET-M30 gelijk gemaakt met het oppervlak 
sluiten.

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.

•  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 

ASODUR®-IH  

eventueel bij te mengen vulstoffen, bijv. zand. Het 
mengen van de vulstoffen gebeurt nadat de beide 
vloeibare componenten zijn vermengd.

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

•  Aangegeven verbruikshoeveelheden zijn berekende 
waarden zonder toevoeging voor de ruwheid en 
zuigkracht van het oppervlak, niveaucompensatie 
en restmateriaal in de samenstelling. 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!

Höl/KK/KKa/Tet/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.


