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ASODUR®-SG3-thix Art.-Nr. 2 05047
Systeemgrondering in systeem DENSARE-PREMIUM, 
spergrondering voor vochtige ondergronden

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

13
2 05047

EN 1504-2
ASODUR-SG3-thix

Beschermingsproduct voor oppervlakken – Impregnering

Capillaire wateropname en  
waterdoorlatendheid w < 0,1 kg/m2 × h 0,5

Binnendringingsdiepte klasse I < 10 mm
afscheurtest bij beoordeling 
van de hechtsterkte ≥ 1,5 (1,0) N/mm²
Brandgedrag klasse E
Gevaarlijke stoffen in overeenstemming 
 met 5.3 van de EN 1504-2

• Oplosmiddelvrij, vochtigheidsverdraaglijke 2-comp. 
epoxyhars

• Zeer goed hechtend op vochtige ondergronden
• Verspuitbaar
• Diffusiewerend 
• Zeer emissiearm EC1PLUS R conform GEV-EMICODE
• Bestand tegen negatieve waterdruk tot 3 bar

Toepassing:
ASODUR-SG3-thix wordt gebruikt:
• als systeemgrondering in afdichtingssysteem  

DENSARE-PREMIUM
• als grondering onder coatings in vloer-, wand- 

en plafondbereik
• als grondering op nog vochtige betonvlakken
• als beschermgrondering tegen opstijgend vocht bij 

cementhoudende dekvloeren, die “nat-in-nat” worden 
verlegd

• als dampremmende grondering ter vermijding van 
osmoseblazen bij vochtinwerking aan de achterzijde

• als speciale grondering voor oliedoordrenkte en 
op andere wijze gecontamineerde, maar eerder 
gereinigde betonondergronden

• ter vervaardiging van een capillairbrekende mortel

ASODUR-SG3-thix is geschikt voor het gebruik binnen 
conform het AgBB-beoordelingsschema (Commissie 

voor een gezonde verwerking van bouwproducten), het 
Belgische koninklijke decreet C-2014/24239 en de „Franse 
VOC-verordening“ (Franse VOC-classificatieverordening 
en KMR-emissieverordening). ASODUR-SG3-thix is 
zeer emissiearm conform GEV-EMICODE, wat in de 
regel tot positieve beoordelingen in het kader van 
gebouwcertificeringssystemen conform DGNB, LEED, 
BREEAM, HQE leidt. Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 7 en 
8 conform DGNB-criterium "ENV 1.2 risico's voor de lokale 
omgeving".

Technische gegevens:
Basis: 2-comp. epoxyhars
Standaard kleur:  lichtgrijs
Viscositeit*: thixotroop
Gemengd soortelijk gewicht*: ca. 1,50 g/cm³
Mengverhouding: 100 : 26 gew.-deel
Omgevings- en 
ondergrondtemperaturen:  min. +8 °C 

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

Verwerkingstijd*: ca. 35 min.
Begaanbaar*: na ca. 12 uur
Oververwerkbaar*:  na ca. 12 uur tot max.  

5 dagen
Doorgehard*: na ca. 7 dagen
Hechttreksterkte: B 1,5
Drukvastheid*: ca. 80 N/mm²
Buigtreksterkte*: ca. 40 N/mm²
Waterdampdiffusie- 
dichtheid µ: ca. 174240
Waterdampdoorlaatbaarheid 
bij 0,6 mm laagdikte: sD-waarde ca. 105 m

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

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

Verpakking:   6-kg-verpakking 
comp. A en comp. B bevinden zich in een 

 zeer emissiearm
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afgestemde mengverhouding,
Opslag:   vorstvrij, koel en droog, ≥ +10 °C tot 

+25 °C, 18 maanden, in originele gesloten 
verpakking, aangebroken verpakking direct 
verbruiken

Ondergrond:
Het te bewerkende vlak moet voor de coating op 
geschiktheid worden gecontroleerd, draagkrachtig, 
schoon, droog tot vochtig (conform DAfStB RiLi SIB*) en 
vrij van stoffen zijn, die de hechtvastheid beïnvloeden. 
Kwetsbare oppervlakken of hechtingsverminderende 
lagen, bijv. oliën, vetten, scheidingsmiddelen of deklaag- 
en aanstrijkresten, moeten zonder resten worden 
verfresten. Bij kritische gevallen, bijv. sterk zuigende 
betonondergronden, raden wij in principe de aanleg 
van een testoppervlak aan, om te garanderen dat een 
gesloten, porievrije grondering kan worden gemaakt.

*Richtlijn voor bescherming en onderhoud van betonbouwdelen, deel 2, 
paragraaf 2.3.5 “Betonvochtigheid“, 07.2002.

Ondergrondgronderingen moeten afhankelijk van het 
toepassingsbereik met in acht neming van het 
DIN 18531, DIN18534, DIN18535, ZDB-merkblad 
“Hechtlaagafdichting” resp. “Zwembadbouw” 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 
open poreus oppervlak wordt bereikt. Grovere fouten 
moeten met geschikte producten uit het SCHOMBURG-
assortiment vooraf worden geëgaliseerd.

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

Kwaliteit van het beton, PCC-
mortel (conform DIND EN 
1504-3):
Hechtvastheid:

min. C 20/25, minimaal 
3 maanden oud

1,5 N/mm2

ASODUR®-SG3-thix

Kwaliteit van de deklaag:
Hechtvastheid:

min. CT-C25-F4, min. 28 dagen oud
≥ 1,5 N/mm2
In combinatie met tegel- en 
platenbekleding op scheidingslagen 
of isolatie moet een restvochtigheid 
van 2 CM% worden aangehouden.

Kwaliteit van het pleister:
Hechtvastheid:

min. P IIIa/P IIIb, min. 28 dagen oud
≥ 0,8 N/mm2

Oliegecontamineerde betonvlakken:
• Met het reinigingsmiddel ASO-R008 overeenkomstig 

reinigen.
• Daarna vindt een reiniging van het oppervlak door 

middel van hogedrukwaterstralen plaats.
• Op de nog mat-vochtige ondergrond wordt aansluitend 

direct ASODUR-SG3-thix door inborstelen, aanstrijken 
en rollen aangebracht.

• Verbruik: 600–1000 g/m2

In acht nemen: Op het oppervlak van het beton mag zich 
geen gesloten waterfilm bevinden! De ondergrond mag 
nog net gedroogd zijn - door het drogen bestaat het gevaar 
dat door de weer opstijgende olie geen hechting van de 
speciale grondering tot de ondergrond wordt bereikt.

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 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. 3 minuten. 
De materiaaltemperatuur moet bij het mengen ca. +15 °C 
zijn. Het vermengde materiaal niet uit de leveringsbus 
verwerken! De massa moet in een schone bak worden 
gegoten en nogmaals zorgvuldig worden doorgeroerd.
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Applicatiemethode/verbruik:
ASODUR-SG3-thix wordt op de gereinigde, droge en nog 
matvochtige ondergrond porie-sluitend aangebracht. 
1.  Op horizontale oppervlakken wordt  

ASODUR-SG3-thix eerst met een rubberen vloerentrekker 
gelijkmatig verdeeld, vervolgens met de vloerentrekker 
zorgvuldig in de oppervlakzone ingeborsteld en 
vervolgens met een korte verfroller kruislings nabewerkt. 
Verbruik: ca. 600–1000 g/m2

2.  Als het materiaal handmatig op geschikte vlakken wordt 
opgedragen, eerst met een korte verfroller gelijkmatig 
aanbrengen, vervolgens met een blokkwast zorgvuldig 
in de oppervlakzones inborstelen en nogmaals 
met de verfroller nabewerken. Op verticale vlakken 
en vlakken “boven het hoofd” wordt ASODUR-SG3-thix 
eenvoudig met een Airless-installatie verwerkt. 
Verbruik: ca. 600–1000 g/m2

3.  Na een wachttijd van min. 12 uur kan met de afdichting 
ASOFLEX-AKB-wand/-vloer of met 
ASODUR-coatingen verder worden gewerkt. De vlakken 
tegen vervuilingen beschermen! 
De vlakken alleen met schone bovenschoenen betreden, 
totdat de volledige systeemopbouw van het DENSARE-
PREMIUM-systeem of de ASODUR-coating is afgesloten.

Vervaardiging en verwerking van anti-capillair mortel:
De gemengde ASODUR-SG3-thix met kwartszand van de 
korrelgrootte 0,06–1,5 mm in de mengverhouding  
1: 4,17 (overeenkomstig 6 kg ASODUR-SG3-thix + 25 kg
kwartszand) homogeen mengen en op de reeds met 
ASODUR-SG3-thix gegrondeerde ondergrond “nat-in-
nat” met een spachtel, gelijkmatig afdichten, aanbrengen. 
Minimale laagdikte ca. 20 mm, maximale laagdikte
ca 50 mm. Verwerkingstijd ca. 70 minuten. Vanaf een 
deklaag van 20 mm is het mortel waterblokkerend.
Verbruik mortel: ca. 2,0 kg/m2 per mm laagdikte
Verbruik grondeirng: ca. 300–400 g/m2 

Als beschermgrondering tegen opstijgend vocht 
in combinatie met cementhoudende dekvloeren, die 
“nat-in-nat” worden verlegd:

ASODUR-SG3-thix wordt op de gereinigde, droge en nog 
matvochtige ondergrond porie-sluitend aangebracht.
1.  Op de vloer wordt ASODUR-SG3-thix eerst met 

een rubberen vloerentrekker gelijkmatig verdeeld, 
vervolgens met de vloerentrekker zorgvuldig in 
de oppervlakzone ingeborsteld en nogmaals met een 
korte verfroller kruislings nabewerkt. 
Verbruik: ca. 600–1000 g/m2

2.  Na een wachttijd van min 12 uur, wordt, zoals 
beschreven onder het 1e punt, opnieuw voldoende 
ASODUR-SG3-thix aangebracht of ingeborsteld. 
Vervolgens wordt de cementhoudende dekvloer vers 
in vers aardvochtig met de overige werktechniek 
aangebracht.  
Verbruik: ca. 600–1000 g/m2

Als beschermgrondering tegen opstijgend vocht in 
combinatie met de volgende mortels, die op de verharde 
grondering uit ASODUR-SG3-thix worden verlegd:
ASODUR-SG3-thix wordt op de gereinigde, droge en nog 
matvochtige ondergrond porie-sluitend aangebracht.
1.  Op de vloer wordt ASODUR-SG3-thix eerst met 

een rubberen vloerentrekker gelijkmatig verdeeld, 
vervolgens met de gronderingsborstel zorgvuldig 
in de oppervlakzone ingeborsteld en nogmaals met 
een korte verfroller kruislings nabewerkt. 
Verbruik: ca. 800 g/m2

2.  Na een wachttijd van min 12 uur, wordt, zoals 
beschreven onder het 1e punt, opnieuw voldoende 
ASODUR-SG3-thix aangebracht of ingeborsteld. 
Vervolgens wordt met kwartszand van de korrel  
0,5–1,0 mm volledig dekkend afgestrooid. Nadat 
de laag is uitgehard, kunnen er bijv. tegels met een 
dunbed-mortel zoals MONOFLEX-XL worden verlegd. 
Verbruik: ca. 800 g/m2

 

Belangrijke aanwijzingen: 
•  Slijtage door schuren tijdens het gebruik kan leiden tot 

krassen op de grondvlakken, wat met name zichtbaar 
is bij donkere kleuren. De werking wordt daardoor niet 
beïnvloed. Wij raden een regelmatig onderhoud van 

ASODUR®-SG3-thix
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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 
werkverpakkingen, d.w.z. In op elkaar afgestemde 
mengverhoudingen geleverd. Bij gevulde componenten 
deze altijd eerste grondig doorroeren en pas dan met 
het tweede component vermengen. Dit gebeurt met een 
geschikt roerwerk, bijv. ronde roerkorf of gelijkwaardig. 
Om mengfouten uit te sluiten, wordt in een schone gegoten 
en opnieuw gemengd. De mengsnelheid moet 300–
400 min-1 bedragen. Let erop dat er geen lucht wordt 
ingeroerd. De temperatuur van de componenten moet 
minimaal +15 °C bedragen. Dit geldt ook voor de evt. 
te vermengen 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 zorgvuldig verdelen. Hogere temperaturen verkorten 
de verwerkingstijd. Lagere temperaturen verlengen de 
verwerkings- en uithardingstijd. Het materiaalverbruik wordt 
ook verhoogd bij lage temperaturen.

• Sterk zuigende ondergronden, die neigen tot poriën, 
bellen of “Pinholes”, moeten worden voorbehandeld. 
Daartoe wordt 6 % ASO-FF  (vezelvulstof) door het 
gemengde ASODUR-SG3-thix gemengd. Met de zo 
aangemaakte spatelmasse wordt vervolgens een 
krasspateling uitgevoerd. Vervolgens wordt vers in 
vers met een 4-mm-lijmkam aangebracht en wordt de 
laag vervolgens glad gemaakt. Nadat het materiaal is 
uitgehard, wordt zoals onder het applicatieproces punt 
1 beschreven, met ASODUR-SG3-thix voorbewerkt. 
Materiaalverbruik: ca. 1,7 kg/m².

• De grondering moet na het aanbrengen tot verdere 
verwerking tegen vocht (bijv. regen-, dauwwater 
en vervuiling) worden beschermd. Vocht zorgt voor 
een witte verkleuring en/of een plakkerigheid van het 
oppervlak en kan tot verstoring bij de uitharding leiden. 
Plakkerige oppervlakken moeten bijv. door slijpen of 
stralen, worden verwijderd en opnieuw worden bewerkt.

• Hoge temperaturen, directe zonnestraling 

en toevoerlucht kunnen leiden tot huidvorming 
en beïnvloeden de noodzakelijke korrelinbinding 
evenals het binnendringen in de ondergrond.

• Bij het gebruik van ASODUR-SG3-thix als 
dampblokkering onder standaard dekvloeren, bijv. 
PVC, linoleum, tapijt en parket, mogen er geen 
oplosmiddelhoudende lijmen worden gebruikt. Dit leidt 
tot welvingen in de gelegde dekvloer.

• Niet te behandelen oppervlakken moeten worden 
afgedekt.

• De technische merkbladen van o.a. producten moeten 
voor het begin van de werkzaamheden in acht worden 
genomen.

• 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 eenduidig in dit technische 
merkblad zijn uitgelegd, mogen pas na overleg 
en schriftelijke bevestiging met resp. door de technische 
ondersteuning van SCHOMBURG plaatsvinden.

• 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 55

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).

ASODUR®-SG3-thix

CJ/WKD/TET/MV/TaB/KKa

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.


