
Eigenschappen:
ASODUR-V2250 is een coating met de volgende
eigenschappen:
• transparant
• zijdemat na droging
• oplosmiddelvrij
• lichtecht en UV-stabiel
• hoog chemicaliënbestendig.

Toepassing:
ASODUR-V2250 wordt toegepast als toplaagbescher-
ming van
• betonsteenplaten
• beton prefab-elementen
• beton- en cement-dekvloeren
• magnesiet- en calciumsulfaat vloeren
• ASODUR-coatings en met ASO-DCM kleurchips of

ASO-CSB-Quarts ingestrooide coatings.

Technische gegevens:
Basis: 2-comp. polyurethaan-

acryllaathars
Kleur: transparant
Mengverhouding: 100 :10 gew.-delen
S.G.: ca. 1,03 g/cm3 bij +23 °C
Viscositeit: laag
Verwerkingstijd: ca. 2 uur. bij +23 °C
Verwerkings- en
ondergrondtemp: +8 °C/+30 °C
begaanbaar: na ca. 3 uur bij

+23 °C / < 75 % rel. LV
Chemisch belastbaar: na ca. 3 dagen bij

+23 °C / < 75 % rel. LV
Vastestofgehalte: ca. 36,5 %
Reiniging: gereedschap direct na het 

aanmengen zorgvuldig met 
water reinigen.

Verpakking: 3 kg en 10 kg
Component A en B (in 
separate verpakkingen)
zijn qua gewichts verhouding 
exact op elkaar afgestemd
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ASODUR-V2250 Art.-Nr. 2 05065
Topcoat

Opslag: koel, droog en vorstvrij, 
12 maanden indien in 
originele verpakking 
opgeslagen boven de +10 °C

Ondergrond:
De te behandelden vlakken dienen
• droog, stabiel, vast en voldoende grip te hebben.
• Vrij te zijn van lossende middelen zoals: stof, vet,

rubberresten en oude verflagen etc.

Afhankelijk van de aard en hoedanigheid van de
ondergrond dienen geschikte voorbehandelings
methodes te worden doorgevoerd, deze zijn bijv.:
borstelen, schuren, vegen en zuigen.
De te verzegelen ASODUR-coatings mogen niet ouder
zijn dan 24 uur.

Verwerking:
Component A (hars) en component B (harder) worden in
exact op elkaar afgestemde mengverhoudingen
geleverd.
De A-component word aan de B-component toegevoegd.
Er dient op gelet te worden, dat de harder volledig en
schoontjes uit de leververpakking druipt . Het mengen
van de beide componenten dient te worden uitgevoerd
met een mechanische menger bij een toerental van
ca.300 rpm. (een boormachine met mengtol is zeer
geschikt) Belangrijk is dat, ook goed gemengd wordt
aan de kanten en op de bodem van de verpakking,
zodat de harder gelijkmatig verdeeld wordt.
Er wordt zolang gemengd totdat er een homogene
(sliertenvrije) massa is ontstaan; mengtijd ca 3 minuten. 
De materiaaltemperatuur dient ten tijde van het mengen
ca. +15 °C bedragen. Gemengde massa niet uit de
aanmaakverpakking verwerken, maar overgieten in een
applicatie bak / kuip en aansluitend nogmaals grondig
mengen.
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Applicatiemethode / verbruik:
ASODUR-V2250 wordt in een werkgang op de
ondergrond aangebracht.
De gemengde massa wordt portiegewijs op de
ondergrond gegoten, met een oplosmiddelbestendige
rubberen vloerenwisser verdeeld en aansluitend met een
kortharige vachtroller  of vlakrakel gelijkmatig verdeeld
over het oppervlak.
Overlappingen dienen mogelijk vermeden te worden.
Verbruik:
zuigende ondergronden: ca. 100–150 g/m2

niet zuigende ondergronden: ca. 60–80 g/m2

Physiologisch gedrag en
veiligheidsmaatregelen:
ASODUR-V2250 is na uitharding physiologisch
probleemloos.
Het B-component (verharder) is etsend. Men dient er
beslist op te letten dat de verharder niet met de huid in
aanraking komt, indien dit toch gebeurt direct met zeep
en water (bij voorkeur met 2% huishoudazijn)
schoonmaken.
Draag bij voorkeur rubber-handschoenen.
Eventuele spatten in de ogen direct met veel water
uitspoelen, vervolgens met boorwater nabehandelen en
aansluitend een oogarts consulteren.

Attentie:
• Hogere temperaturen verkorten en lagere

temperaturen verlengen de uithardingstijd.
• Lagere temperaturen verhogen bovendien het

verbruik.
• Toplaag coatings dienen de eerste 4 - 6 uur

beschermd te worden tegen vocht (regen, sneeuw
dooiwater etc.)

• Inwerking van vocht veroorzaakt de vorming van witte
vlekken en kleverige oppervlakken. Dit kan d.m.v.
schuren en/of stralen verwijderd worden om dan
aansluitend overwerkt te worden volgens eerder
opgegeven applicatie methode.

• Te dikke lagen hebben scheurvorming en een onregel-
matig aanzicht tot gevolg. Tevens is de kans blaasvor-
ming met lossend effect zeer groot aanwezig.

• Wachttijden tussen de onderlinge lagen is 12 tot max
24 uur.

• Zorg tijdens de applicatie voor voldoende ventilatie!
• De ondergrond temperatuur dient minimaal < + 3 °C

boven het dauwpunt te liggen.
• Toepassingen die niet beschreven worden in dit info-

blad dienen eerst met onze technische dienst
besproken te worden. Als dit schriftelijk bevestigd
wordt, kan men met applicatie beginnen.
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Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden
waaronder onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de
verkregen eindresultaten.


