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EN 1504-2
ASODUR-V2257

Product ter bescherming van het oppervlak – Coating 

Principe 5.1/6.1

Capillaire wateropname en
Waterdoorlaatbaarheid w < 0,1 kg/m² × h0,5

Afscheurpoging voor de beoordeling  
van de hechttreksterkte   ≥ 1,5 (1,0) N/mm²
Slijtbestendigheid  massaverlies
  ≤ 3000 mg
Slagbestendigheid  Klasse III
Weerstandsvermogen tegen sterke  
chemische aantasting   Door de geringe laagdikte 

alleen visuele beoordeling 
volgens ISO 4628/1 mogelijk

Brandbaarheid  Klasse E
Gevaarlijke stoffen   Overeenstemming met 5.3 

(EN 1504-2)

Viscositeit*: laag visceus
Dichtheid*: ca. 1,35 g/cm³ 
Mengverhouding: 100 : 10 gew.-deel
Omgevings- en  
ondergrondtemperaturen:  min. +10 °C 

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

Verwerkingstijd*:  ca. 2 uur
Begaanbaar*: na ca. 6 uur
Overwerkbaar*: na ca. 12 uur tot max. 24 uur
Chemisch belastbaar*: na ca. 3 dagen
Doorgehard*: na ca. 7 dagen
Reiniging:  Gereedschap direct na gebruik 

zorgvuldig met water reinigen.
Verpakking:  3 kg en 10 kg verpakking 

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

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

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

Ondergrond:
De te sealen ASODUR-coatings mogen niet ouder zijn 
dan 24 uur.

Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) worden in 
afgestemde mengverhouding geleverd. Het B-component 
wordt toegevoegd aan het A-component. 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 omw./min. (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 

• waterig
• zijdeglans
• oplosmiddelvrij
• lichtecht en UV-stabiel
• reukarm 
• chemicaliënbestendig
• weekmakerbestendig (autobanden)
• hoog krasvast
• antislip instelbaar

Toepassing:
ASODUR-V2257 wordt gebruikt als matterende 
oppervlakbescherming op epoxy- en PU-coatings in 
matig mechanisch belaste bereiken alsook voor de 
afdichting van minerale oppervlakken.
• producerende industrie
• garages
• terrassen en arcades

Technische gegevens:
Basis: 2-comp. polyurethaan-acrylaathars
Kleur: RAL 7032

ASODUR®-V2257 INDUFLOOR®-IB2257 Art.nr. 2 06420 
TopCoat – gepigmenteerd
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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 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 altijd vóór gebruik grondig worden 
geroerd.

•  Te dikke laagdiktes (materiaalmeerverbruik) leiden 
tot onregelmatige mattering, scheurvormingen en 
afscheuringen.

•  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 

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 in een schone 
mengbak gieten en nogmaals zorgvuldig roeren.
Bij het toevoegen van additieven (bijv. ASO-Antislide), 
moet erop gelet worden, dat de additieven droog zijn 
en ook een temperatuur van ca. +15 °C hebben.

Applicatiemethode/verbruik:
Glad:
ASODUR-V2257 wordt in 1–2 arbeidsgangen 
aangebracht. Het gemengde materiaal wordt in 
porties op het oppervlak gegoten, met een rubberen 
vloerenwisser over het oppervlak verdeeld en aansluitend 
met een kortharige vachtroller of pleisterspaan zorgvuldig 
en gelijkmatig kruislings aangebracht en geëgaliseerd. 
Overlappingsbereiken zo klein mogelijk houden.
Verbruik:
zuigende ondergronden: ca. 150–200 g/m²
niet-zuigende ondergronden: ca. 70–100 g/m²

Antislip:
in het gemengde ASODUR-V2257 wordt aanvullend ca. 
8–10 gew.% ASO-Antislide homogeen ingeroerd. Het 
mengsel wordt in porties op het oppervlak gegoten, met 
een rubberen vloerenwisser over het oppervlak verdeeld 
en aansluitend met een kortharige vachtroller zorgvuldig 
en gelijkmatig kruislings aangebracht en geëgaliseerd. 
Overlappingsbereiken zo klein mogelijk houden.
ASO-Antislide toevoeging: ca. 8–10 gew.%
Verbruik:   
zuigende ondergronden:  ca. 160–220 g/m²
niet-zuigende ondergronden: ca. 75–110 g/m²

Belangrijke aanwijzingen:
•  SCHOMBURG-producten worden meestal in 

d.w.z. In op elkaar afgestemde mengverhoudingen 
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•  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.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: PU 10

Neem de onderstaande tabel over de 
Chemicaliënbestendigheid acht!

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.

•  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.
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Chemicaliënbestendigheid van ASODUR-V2257

Testvloeistoffen
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Classificatie

≤ 8 uur ≤ 72 uur ≤ 14 d

Anorganische zuren  

Salpeterzuur 15  ■  

Zwavelzuur 15 ■

Zoutzuur 30 ■  

Organische zuren   

Mierenzuur 2 ■  

Citroenzuur 15 ■

Melkzuur 20 ■

Alkaliën  

Natronloog 20  ■

Ammonia 25  ■

Oplosmiddel

Kerosine puur ■ 

Benzine puur ■

Diesel puur ■

Ethanol puur ■

Oliën

Motorolie puur ■

Remvloeistof puur ■

Stookolie puur ■

Waterhoudende oplossing

Dooizoutoplossing 35 ■

Alle gegevens zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden bij 20 °C. Afwijkingen door hogere temperaturen, plaatselijke omstandigheden 
en omgevingsvoorwaarden zijn mogelijk. Lichte, optische oppervlakveranderingen of geringe opzwelling zonder de functionaliteit van de 
afdichting te beïnvloeden, moeten daarbij niet worden uitgesloten. Bij twijfel adviseren wij een objectgerelateerde geschiktheidscontrole.

KD/AnW/Tet/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.


