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• elastisch
• oplosmiddelvrij
• hoge kleefkracht
• waterdicht
• temperatuur- en temperatuurwisselbestendig
• bestand tegen zwak geconcentreerde zuren en logen

Toepassing:
ASOFLEX-SDM wordt toegepast voor bijv. het afdichten 
van buisdoorvoeringen alsmede vloerputten en afsluitstrips. 
In combinatie met de vlakafdichting ASOFLEX-SDM met  
ASOFLEX-AKB-Vloer en -Wand overwerken.

Technische gegevens:
Basis: polyurethaanhars
Kleur: grijs
Viscositeit*: spachtelconsistentie
Soortelijk gewicht*: 1,45 g/cm3

Mengverhouding: 6 : 1 gew.delen 
Omgevings- en     
ondergrond- 
temperatuur:  min. +10 °C 

max. +35 °C 
bij max. 80 % rel. lv 

Verwerkingstijd*: ca. 45 min.
Overwerkbaar*: na ca. 16 uur 
Doorgehard*: na 7 dagen 
Shore-A-Hardheid: 90
* bij +23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

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

Verpakking:  1-kg-verpakking 
component A en component B 
bevinden zich in afgestemde 
mengverhouding.

Opslag:  2 maanden in originele gesloten 
verpakking, koel en droog. 

ASOFLEX-SDM Art.-Nr. 2 03109
Elastische PU-afdichtingsmassa

Eventuele kristallisaties kunnen in een 
waterbad bij +50 tot +60 °C binnen  
ca. 2 uur opgelost worden, daarna is 
het materiaal weer verwerkbaar. 
De opslag moet conform de 
richtlijnen waterschadende stoffen 
geregeld zijn. Bij langere opslag kan 
de reactiesnelheid teruglopen.

Ondergrond:
De te behandelen vlakken moeten:
• droog, vast, draagkrachtig en gripvast zijn,
•  vrij zijn van scheidende en hechtingsverminderende 

substanties zoals bijv. stof, vuil, vet, gummiresten, 
verfresten en overige,

• beschermd zijn tegen achterwaartse vochtinwerking. 
Al naar gelang de toestand van de te behandelen 
ondergrond geschikte voorbewerkingen toepassen bijv. 
vegen, zuigen, borstelen, schuren en zandstralen. Conform 
de respectievelijke ondergrond bovendien de volgende 
criteria in acht nemen:
•  betonkwaliteit: min. C20/25 

leeftijd: min. 28 dagen
•  kwaliteit dekvloer: min. EN 13813 CT-C25-F4 

hechttreksterktes: > 1,5 N/mm2

•  pleisterkwaliteit: min. P IIIa/P IIIb  
hechttreksterktes: ca. 0,8 N/mm2

• Restvocht: < 4 % (CM-methode)

Metalen vlakken:
• Oppervlakte-reinheid staal:  min. SA 2½ 

(DIN EN ISO 12944)

Verwerking:
Component A (hars) en component B (verharder) worden 
in op elkaar afgestemde mengverhouding geleverd. Het 
B-component aan het A-component toevoegen. Er op 
letten dat de verharder restloos uit de verpakking komt. 
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•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- en 
uithardingstijd. Het materiaalverbruik wordt bij lagere 
temperaturen ook hoger.

•  De hechting van de onderlinge lagen kan door 
vochtinwerking en verontreiniging tussen de 
verschillende arbeidsgangen sterk verstoord 
worden. Coatingswerkzaamheden vereisen een 
ondergrondtemperatuur van min. 3 °C boven de 
dooipunttemperatuur.

•  Treedt er tussen de afzonderlijke arbeidsgangen een 
langere wachttijd op of moeten reeds met vloeibare 
kunstharsen behandelde vlakken na een langere 
wachttijd opnieuw gecoat worden, dan het oude 
oppervlak goed reinigen en zorgvuldig schuren. 
Daarna een volledige, poriënvrije nieuwe coating 
aanbrengen.

•  Oppervlaktbeschermings systemen moeten na 
applicatie voor ca. 4–6 uur tegen vocht (bij. regen, 
dooiwater) beschermd worden. Vocht veroorzaakt een 
wit-verkleuring en/of een kleverig oppervlak en kan 
leiden tot een verstoorde uitharding. Verkleurde en/
of kleverige oppervlakken door bijv. schuren of stralen 
verwijderen en opnieuw aanbrengen.

•  Aangegeven verbruikswaarden zijn rekenkundig 
bepaald zonder incalculering van de oppervlakte 
ruwheid en zuigkracht, niveauverschillen en 
restmateriaal in de verpakking. Wij adviseren een 
calculatorische veiligheidsopslag van 10 % op de 
berekende verbruikshoeveelheden.

•  Toepassingen welke niet specifiek in dit technisch 
infoblad genoemd worden, mogen pas na 
ruggenspraak en schriftelijke bevestiging door 
de afdeling techniek van SCHOMBURG GmbH 
uitgevoerd worden.

•  Uitgeharde productresten kunnen conform de in NL 
geldende afvalbepalingen worden afgevoerd.

SVP geldig EG-Productveiligheidsblad in acht nemen! 
GISCODE: PU40

Beide componenten met een geschikte mixer ca. 300  min-1 
(bijv. boormachine met mengspiraal) mengen. Daarbij 
is het belangrijk dat ook de bodem en de wanden 
meegenomen worden zodat de verharder gelijkmatig 
verdeeld wordt. Zolang mengen dat het mengsel 
homogeen (sliertenvrij) is; mengtijd ca. 3 minuten.
De materiaaltemperatuur moet bij het mengen
ca. +15 °C bedragen. De spachtelconsistentie stelt zich 
vanzelf in.

Applicatie/verbruik:
Grondering:
Voordat ASOFLEX-SDM verwerkt wordt, de ondergrond 
voorbewerken en het vlak met ASODUR-GBM in
2 arbeidsgangen poriëndicht gronderen (zie technisch 
infoblad ASODUR-GBM)!
Verbruik: ca. 300–500 g/m2 per arbeidsgang 
Instrooien van de nog verse grondering van de 2e 
arbeidsgang met kwartszand, 0,1–0,6 mm Ø 
Verbruik: ca. 1000 g/m2

Aansluitingen bij vloerputten, kunststof 
dichtflensen (PVC of ABS) resp. RVS: 
Dichtflensen van RVS, staal of kunststoffen (PVC of ABS) 
door ontvetten en schuren voorbewerken.
Hechtprimer: INDU-Primer-N in 1 arbeidsgang met een 
kwast opbrengen en gelijkmatig verdelen.
Verbruik: ca. 10 ml/m²

Afdichting:
De af te dichten zone met ASOFLEX-SDM holleruimte vrij 
dichtspachtelen. Aansluitend het oppervlak zorgvuldig 
instrooien en het overtollige zand na uitharding 
verwijderen. 
Verbruik: ca. 1,45 g/cm3

Attentie:
•  Niet te behandelen vlakken beschermen tegen de 

inwerking van ASOFLEX-SDM.

WKD/MV/KK

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.


