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ASODUR-LE is een superlichte drie-componenten 
vloermortel, op basis van epoxyhars. ASODUR-LE bestaat 
uit een twee-componenten, oplosmiddelvrije, laagvisceuze 
epoxyhars (als bindmiddel) en een speciale lichtgewicht 
toeslag als 3e component. ASODUR-LE heeft na uitharding 
een eigengewicht van ca. 18 kg/m2 bij een minimum 
laagdikte van 15 mm. ASODUR-LE beschikt na uitharding 
over hoge slijtvastheid, warmte-isolerende eigenschappen 
en contactgeluidsdempende eigenschappen bij gebruik 
van geluiddempende materialen die in de handel 
verkrijgbaar zijn.

Toepassing:
ASODUR-LE wordt toegepast bij 
renovatiewerkzaamheden van oude gebouwen
•  op houten planken, als ondergrond voor keramische 

tegels in natte ruimtes, in combinatie met de vereiste 
afdichtingsmaatregelen.

•  op oude planken, als ondergrond voor keramische 
tegels, natuursteen, vloercoatings, parket of tapijt.

•  op cementgebonden ondergronden alsook op 
asfaltvloeren etc.

ASODUR®-LE  Art.nr. 2 05797

Superlichte vloermortel, op basis van epoxyhars

Technische gegevens:
  Bindmiddel kant-en-klare  
   dekvloer
Basis: epoxyhars 
Viscositeit/Consistentie: 400 MPa mortelachtig
Dichtheid*): ca. 1,09 g/cm3  ca. 1,18 g/cm3

Mengverhouding: 100 : 49  1: 5
  gew. deel  gew. deel
  (hars : harder) (bindmiddel : toeslag)
Omgevings- en ondergrondtemp.:  min. +8 °C, max.  

+30 °C, bij max. 80% 
rel. luchtvochtigheid

Verwerkingstijd*): ca. 40 min. ca 45 min.
Beloopbaar*):  na ca. 16 uur
Overwerkbaar*):  na ca. 16 uur
Volledig belastbaar*):  na ca. 7 dagen
Drukbestendigheid:  ca. 30 N/mm2

Buigtrekbestendigheid: ca. 10 N/mm2

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

Verbruik:   ca. 1,18 kg/m2 per 
mm laagdikte

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

Verpakking:  eenheden van 30 en 60 kg
De leveringseenheden zijn samengesteld uit:

30 kg 60 kg

ASODUR-LE (bindmiddel) 5 kg 10 kg

Speciale lichtgewicht toeslag 2 × 12,5 kg 4 × 12,5 kg

Opslag:   Bindmiddel: Vorstvrij, koel en droog, 18 
maanden houdbaar in originele, 
gesloten verpakking, bij een temperatuur 
van meer dan +10 °C. Beschermen 
tegen direct zonlicht en koude. De 
opslag moet conform de verordening 
inzake de opslag van watergevaarlijke 
stoffen geschieden. 

  Veiligheidsgegevensblad in acht nemen!
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Ondergrond:
Beschikbare ondergronden moeten over voldoende 
draagkracht beschikken, stofvrij en droog zijn. 
Beschadigde houten ondergronden/houten planken 
moeten worden vervangen, losliggende houten planken 
moeten vakkundig worden bevestigd (bijv. schroeven 
etc.). Aan de opgaande randen moet een strook van 
min. 5 mm worden vrijgehouden door middel van het 
aanbrengen van zelfklevend randschuim RD-SK50, 
voordat de lichtgewicht vloermortel kan worden 
aangebracht.

Verwerking:
Aanmaken van de lichtgewicht vloermortel  
ASODUR-LE op basis van epoxyhars: 5 gew. delen 
speciale lichtgewicht toeslag: 1 gew. deel bindmiddel 
(ASODUR-LE) 
Component A (hars) en B (verharder) worden in 
afgestemde mengverhouding geleverd. Het B- comp. 
wordt toegevoegd aan het A comp. 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 
(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. 5 minuten. De materiaaltemperatuur moet bij het 
mengen ca. +15 °C zijn. De speciale lichtgewicht 
toeslag wordt in afgestemde hoeveelheid in een 
betonmixer (bijv. type: cyclos of UEZ) voorgemaakt. 
Aansluitend wordt de eerst homogeen gemengde hars- 
en hardercomponenten toegevoegd aan het bindmiddel. 
Let op dat de vloeibare en vaste bestanddelen 
gelijkmatig worden vermengd. Bij de verwerking van een 
geringe hoeveelheid lichtgewichtmortel (5 kg verpakking 
ASODUR-LE bindmiddel, 25 kg speciale lichtgewicht 
toeslag), moet de speciale lichtgewicht toeslag in een 

ASODUR®-LE  

mengkuip (inhoud ca 60 l) worden gedaan en de eerder 
homogeen gemengde hars- en hardercomponenten 
hieraan worden toegevoegd. Aansluitend moeten 
de speciale lichtgewicht toeslag en het bindmiddel 
met een geschikt roerapparaat bij ca. 300 min-1 (bijv. 
boormachine met roerwerk) worden gemengd. Let op dat 
de vloeibare en vaste bestanddelen gelijkmatig worden 
vermengd. Het mengsel moet vóór verwerking nogmaals 
worden overgegoten in een schone kuip en worden 
doorgeroerd. 

Applicatiemethode:
1.   Grondering: 

ASODUR-SG3-superfast (snel uithardende grondering 
voor kleinere oppervlakken) of ASODUR-SG3 
(normaal uithardende grondering voor grote 
oppervlakken) wordt ter verbetering van de 
verwerking en het hechtvermogen in een arbeidsgang 
gelijkmatig met een roller op de ondergrond 
aangebracht. 
Verbruik:  
ca. 300 g/m² per arbeidsgang.

2.   De aangemaakte lichtgewichtmortel wordt op het vers 
gegronde oppervlak aangebracht, en met afreilatten 
strak getrokken.

3.   De aangebrachte lichtgewichtmortel grondig 
verdichten en aansluitend glad afwerken.

Belangrijke aanwijzingen:
 Als ASODUR-LE op contactisolatie wordt gelegd, zijn de 
volgende minimum laagdiktes – afhankelijk van de mate 
van indrukking van de gebruikte contactisolatie – vereist: 
 
Mate van indrukking contactgeluidsisolatie: max. 1 mm max. 3 mm

Minimale laagdikte ASODUR-LE: 25 mm 30 mm

 
Als vervolgens tegels worden aangebracht moet 
DIN 18560-2 in acht worden genomen.
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•  Als ASODUR-LE wordt gebruikt als een dunlaagse 
lastverdelende laag op LEWIS-zwaluwstaartplaten, 
moet er tijdens het aanbrengen op worden gelet dat 
doorbuigingen van de LEWIS-zwaluwstaartplaten 
worden vermeden door het gebruik van geschikte 
lastverdelende platen, bijv. bekistingsplaten. Zorg voor 
een optimale verdichting van de lichtgewichtmortel.

•  Bij verwerking met een 15 mm verbinding mag het 
formaat tegel niet groter zijn dan 40 × 40 cm. Grotere 
formaten vereisen het werken overeenkomstig  
18560 deel 2, dus een scheidingslaag en een 
laagdikte van 25 mm van ASODUR-LE.

•  Ventilatie van de inbouwlocatie is noodzakelijk, vermijd 
direct zonlicht.

•  Geen toevoegmiddelen en -stoffen toevoegen!
•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.  

Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- en 
uithardingstijd. 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. Applicatiewerkzaamheden 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 verwerkt, moet het 
oude oppervlak goed worden gereinigd en grondig 
worden geschuurd. Vervolgens moet een volledige, 
poriënvrije nieuwe applicatie worden aangebracht.

•  Kunstharssystemen 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.
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CJ/KK/Tet/KKa

•  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.

GISCODE: RE 30

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinfor-
matie 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.


