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ASODUR-K900 is een laag visceus, oplossingsmiddelvrij 
2-componenten epoxyhars met uitstekende
hechting op beton, dekvloeren, steen etc.
• Zeer goed indringingsvermogen
• Hoge hechtsterkte
• Snel uithardend
• Chemicaliënbestendig
• Water- en vorstbestendig

Toepassing:
•  Voor constructieve verbindingen van voegen en 

scheuren in cementdekvloeren en beton.
•  Verankeren van holliggende hechtlagen bij 

samengestelde voegen.
• Verbeteren van steen, beton etc.
• Geschikte voor dekvloeren met vloerverwarming
• Niet toe te passen voor statisch relevante bereiken

Technische gegevens:
Bindmiddel: 2-comp. epoxyhars 
Kleur: geelachtig transparant
Viscositeit*: ca. 360 Pa ± 15%
Dichtheid*: 1,10 g/cm3

Mengverhouding: 100 : 50 gew.-deel
Omgevings-/ondergrond- 
temperaturen: min. +10 °C, max. +35 °C
 bij max. 80% rel. luchtvochtigheid 
Verwerkingstijd*: ca. 12 minuten
Overwerkbaar*: na ca. 4 uur
Doorgehard*: na ca. 7 dagen
 * bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

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

Verpakking:    • 1 kg in 3-kamer-zak, incl. 
20 dekvloerklemmen en 1 paar 
wegwerphandschoenen, per doos 
van 5 eenheden

ASODUR®-K900 Art.nr. 2 05070
Giet- en lijmhars

  • 0,5 kg in 3-kamer-zak, incl. 
10 dekvloerklemmen en 1 paar 
wegwerphandschoenen, per doos 
van 5 eenheden

  Component A en component B 
bevinden zich in een afgestemde 
mengverhouding.

Opslag:  18 maanden houdbaar in 
originele, gesloten verpakking, 
vorstvrij, koel en droog, bij een 
temperatuur van ≥ +10 °C tot 
+25 °C. Aangebroken verpakking 
direct opmaken

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

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 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:  minst. C 20/25
• Kwaliteit van de dekvloer:  minst. EN 13813 CT-C25-F4
• Hechtvastheid:  1,5 N/mm2

• Restvochtgehalte:  < 4% (CM-methode)
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Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) worden in het 
twee-kamersegment van het systeem in een afgestemde 
mengverhouding geleverd. Door het uittrekken van 
de scheidingsklemmen worden beide componenten 
samengevoegd. Door het kneden en “walsen” wordt 
de inhoud van de zak vermengd. Let op dat er zo 
lang wordt gemengd dat het aan te brengen mengsel 
homogeen (sluiervrij) is; mengtijd ca. 3 minuten. 
De materiaaltemperatuur moet bij het mengen 
ca. +15 °C zijn. Na het mengen de schroefdop op de 
zak openen en de massa er uit drukken.

 
Applicatiemethode/verbruik:
1. Sluiten van scheuren in dekvloeren en beton met 
behulp van dekvloerklemmen: 
Open de scheuren of voegen met een slijpschijf over 
de lengte tot 1/2 tot 2/3 van de dekvloerdikte.
Haaks op de scheur elke ca. 30 cm dwarssleuven 
insnijden van ca. 10 cm.
Reinig de ingesneden snijvlakken zorgvuldig met een 
industriële stofzuiger en verwijder het stof.
De gemengde giethars in de snijvoegen gieten tot 
deze verzadigd is. Zo nodig is een nagieten vereist. 
De meegeleverde dekvloerklemmen in de dwarssleuven 
leggen en het vrijgekomen hars aan het oppervlak 
wegvegen. Vervolgens het nog verse giethars aan 
het oppervlak volledig instrooien met kwartszand, 
korrelgrootte 0,1– 0,6 mm. Na uitharding het nog niet 
gebonden kwartszand afzuigen. Na ca. 4–5 uur moet 
het uitgeharde giethars met schuurpapier (bijv. korrel 
60) worden nageschuurd. Vervolgens het oppervlak 
nogmaals grondig ontstoffen.

2. Egaliseren van oneffenheden:
Voor het egaliseren van oneffenheden van het 
bindmiddel ASODUR-K900 en kwartszand een 
spachtelmortel maken: 
ASODUR-K900:   1,0 gew. deel 

kwartszand:   ca. 1,0 gew. deel 
    (Korrelgrootte: 0,1–0,35 mm 

of 0,1–0,6 mm)
Opmerking: Let op dat de vloeibare en vaste 
bestanddelen gelijkmatig worden vermengd.
De ondergrond eerst met ASODUR-K900 gronderen. 
Verbruik:   ca. 300–500 g/m²
De vermengde spachtelmortel in één arbeidsgang met 
de schraaplaagtechniek aanbrengen. Vervolgens de 
nog verse mortellaag afstrooien met kwartszand met 
korrelgrootte 0,1–0,35 mm of 0,1–0,6 mm.
Verbruik
gebruiksklare 
spachtelmassa:    ca. 1600 g/m² per mm   

 laagdikte

3. Reparatie van kleine oppervlakken met grotere 
vulgroottes: 
Voor reparatie van grotere vulgroottes van het 
bindmiddel ASODUR-K900 en kwartszand een
mortel maken: 
Vervaardiging van epoxyharsmortel:
Laagdikte:  ca. 3-15 mm 
ASODUR-K900:  1,0 gew. deel 
Kwartszand:   7,5 -10,0 gew. deel 

Korrel: 0,06–1,5 mm
Plaats het kwartszand in de juiste hoeveelheid in een 
grotere mengtank en voeg vervolgens de eerder 
homogeen gemengde hars- en verhardingscomponenten 
toe. Let op dat de vloeibare en vaste bestanddelen 
gelijkmatig worden vermengd. 
De ondergrond eerst met ASODUR-K900 gronderen. 
Verbruik:   ca. 300–500 g/m²
De gemengde mortel op het vers gegronde oppervlak 
in een minimum laagdikte van ca. 5 mm aanbrengen, 
mechanisch verdichten en gladmaken. 
Vervolgens de nog verse mortel afstrooien met kwartszand 
met korrelgrootte 0,1 - 0,35 mm of 0,1–0,6 mm.
Verbruik aan mortel:   ca. 2,0 kg/m² per mm 

laagdikte
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4. Verankeren van holliggende hechtlagen:
Voor het verankeren van holliggende hechtlagen moet 
het te verankeren bereik toegankelijk worden gemaakt 
middels blootleggen en/of aanboren. Vervolgens 
de bereiken grondig reinigen en stofvrij maken. De 
gemengde giethars in porties in de holle ruimtes gieten. 
Zo nodig is een nagieten vereist. 
Verbruik:  ca. 1,10 kg/ liter holle ruimte-volume

Attentie:
•  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 in stand 
houden van de kwaliteit van de oppervlakken en de 
optiek.

•  Pas als de dekvloer het toegestane restvochtgehalte 
heeft bereikt, dus gereed voor het aanbrengen is, 
de scheur in de dekvloer en de schijnvoegen sluiten.

•  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 
emmer 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, 
zoals bijv. zand. Het mengen van de vulstoffen 
gebeurt nadat de beide vloeibare componenten zijn 
vermengd. Vervolgens het compleet aangeroerde 
materiaal rechtstreeks op de voorbereide ondergrond 
aanbrengen en direct conform de gegevens in de 
technische merkbladen zorgvuldig verdelen. Wij 

adviseren het gebruik van een kortharige nylon-
vachtroller (6 mm met een polyamide structuurovertrek 
of gelijkwaardig. 1-component producten moeten voor 
gebruik altijd 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.

•  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.

•  Aangegeven verbruikshoeveelheden zijn berekende 
waarden zonder toevoeging voor de ruwheid en 
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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 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®-K900

CJ/KD/Tet/KKa/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.


