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• gebruiksklaar
• bitumenemulsie
• milieuvriendelijk, want oplosmiddelvrij
• kwast- en verspuitbaar
• voor binnen en buiten

Toepassing: 
ASOL-FE word toegepast als beschermcoating tegen 
grondvocht en natuurlijke agressieve stoffen in de grond, 
op beton, pleisterlagen of keldermetselwerk van kelders, 
wanden, funderingen, schachten e.d. Eveneens als 
grondering onder COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K,  
KSK-Afdichtingsbaan of Polymeerbitumen-lasbanen 
ingezet.

Technische gegevens: 
Basis: distillatiebitumen  
Kleur: bruin-zwart  
S.G.: ca. 1,01 kg/dm3 
Vastestofgehalte: ca. 61 % 
Grondering: niet noodzakelijk 
Verbruik: ca. 200–250 ml/m2 per laag 
Verwerkings-/
ondergrondtemp.: +5 °C tot +30 °C 
Verpakking: 5-, 14- en 28-l-verpakking  
Opslag: vorstvrij, 12 maanden in   
  originele gesloten verpakking,  
  aangebroken verpakking  
  korststondig opwerken
Reiniging:  gereedschap na gebruik  

direct met water of met 
AQUAFIN-Reiniger 

Ondergrond: 
De te behandelen ondergrond moet droog, 
draagkrachtig, overwegend vlak en openporig zijn, 
het oppervlak vrij van grindnesten, gaten, scheuren, 
hechtingsverminderende stoffen, zoals olie, vet en niet-
hechtende oude coatings. Cementlijm en restafdichtingen 
mechanisch verwijderen. Uitgebroken plekken, gaten 
of grindnesten in beton uitvlakken met ASOCRET-M30. 

ASOL-FE Art.-Nr. 2 02840
Bitumen voorgrondering-/beschermcoating

Metselwerk vooraf met een cementpleister (MG III) 
afwerken. Stoffige of sterk zuigende ondergronden 
vooraf met ASOL-FE – 1: 5 met water verdund – 
gronderen.
In de sokkel-wandzone alsmede op kanten en hoeken 
met AQUAFIN-1K voorpappen en nat-in-nat een 
hollekim met ASOCRET-M30 inbouwen. Na volledige 
doordroging de complete zone inclusief 15 cm van de 
opstaande zijde met ASOL-FE overwerken.

Verwerking:
Beschermcoating: 
ASOL-FE met een kwast, roller of geschikte 
spuitapparatuur (min. 2 lagen) opbrengen. De tweede 
arbeidsgang pas aanbrengen als de eerste handdroog 
en stabiel is, en door de opvolgende applicatie niet 
meer beschadigd kan worden.

Voorgrondering voor COMBIDIC-1K of COMBIDIC-2K: 
ASOL-FE in de verhouding 1 : 5 met water verdunnen.
Het aangemaakte materiaal met een roller, kwast, 
dakdekkersbezem of geschikte spuitapparatuur op  
de vakkundig voorbereide ondergrond aanbrengen.  
De applicatie van COMBIDIC-1K resp.  
COMBIDIC-2K vindt plaats na volledige doordroging 
van de voorgrondering.

Voorgrondering onder KSK-Afdichtingsbaan of 
Polymeer- bitumen-lasbanen: 
ASOL-FE kan al naar gelang de zuigkracht van 
de ondergrond tot maximaal 1 : 1 met water 
(drinkwaterkwaliteit) verdund worden. Het aangemaakte 
materiaal aansluitend met een roller, kwast, 
dakdekkersbezem of geschikte spuitapparatuur op de 
vakkundig voorbereide ondergrond aanbrengen. De 
applicatie KSK-Afdichtingsbaan of Polymeerbitumen-
lasbanen vindt plaats na volledige doordroging van de 
voorgrondering.

Beschermlagen: 
Afdichtingen moeten conform DIN 18195, deel 10 
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tegen weersinvloeden, zoals sterke zonnestralen, regen, 
vorst en mechanische beschadigingen beschermd 
worden, bijv. door geschikte beschermlagen zoals 
bescherm- en drainplaten. Beschermlagen mogen geen 
puntbelasting of richtinggevende druk uitoefenen op de 
afdichting.
Bescherm-en drainplaten met COMBIDIC-1K, verlijmen. 
Perimeter-isolatieplaten vlakvol met COMBIDIC-2K 
verlijmen. Drainage conform DIN 4095.

Attentie: 
•  Niet bij regen, optrekkende regen of lucht- en 

ondergrondtemperaturen onder +5 °C verwerken.
•  Niet te behandelen vlakken beschermen tegen de 

inwerking van ASOL-FE.
•  Bitumineuze afdichtingen kunnen geen negatieve 

waterdruk doorstaan. In de zone’s waar dit te 
verwachten is, moet vooraf met AQUAFIN-1K 
afgedicht worden.

•  Kopse kanten van metselwerk en open  
vensterborstweringen beschermen tegen indringend 
water.

•  Bitumencoatings principieel beschermen tegen 
weersinvloeden, bijv. sterke zonnestralen, vorst,  
wind beschermen!

SVP geldig EG-Productveiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: BBP10

 

SF/MV/JD

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.


