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•  Concentraat 
•  Plastificerend
•  Oplosmiddelvrij
•  Chloridevrij
•  Tot 20% waterbesparing mogelijk
•  Voor de verhoging van de druk- en buigtreksterkte
•  Geschikt voor meng- en transportmachines
•  Lichte en zuinige verwerking

Toepassing: 
Een met ESCODE-P80 vervaardigde dekvloer is geschikt 
als zwevende dekvloer op isolatie- of scheidingslaag, als 
verwarmde dekvloer of in combinatie met ASOCRET-HB-FLEX 
als hechtlaag, die als gebruikslaag of ondergrond voor tegels, 
platen en natuursteen geschikt is. Voor de uitvoering gelden de 
algemene richtlijnen voor cementvloeren conform DIN 18560 en 
DIN 18353. De ondergrond moet voldoen aan de draagkracht 
voor lastopnamen conform DIN EN 1991-1-1. In vochtbelaste 
omgevingen, zoals bijv. zwembaden, zwembadomgevingen, 
badkamers of douches, moet een met ESCODE-P80 
vervaardigde dekvloer worden afgedicht met een geschikte 
SCHOMBURG-hechtlaagafdichting.

Technische gegevens: 
Basis:  Waterhoudende tensideoplossing
Kleur:  Zwart-bruin
Dichtheid:  1,13 g/cm3

pH-waarde: ca. 8
Verbruik:  ca. 1,5 g/kg cement = 37,5 g/25 kg cement 
  of 
   1 kg (= 0,85 l) op 200–300 l  

 water, afhankelijk van het vochtgehalte  
het additief

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C 
Leveringsvorm: 1-, 10-, 25- en 210-kg verpakking 
Opslag:   Vorstvrij minstens 24 maanden 

houdbaar in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken verpakking 
direct opmaken

Verwerking: 
Voor het mengen de gebruikelijke dekvloermenger, bijv. 
Estrich-Boy van de firma Brinkmann, PFT, Putzmeister Mixocret 
gebruiken. Het vochtgehalte van het additief in acht nemen en 
overtollig water vermijden! De dosering van de ESCODE-P80 
kan voor de toevoeging van water direct in de mengmachine 
worden uitgevoerd. Er is een waterbesparing mogelijk tot 
ca. 20%. De waterhoeveelheid moet dusdanig worden 
gemeten, dat een plastisch, goed verwerkbaar mortelmateriaal 
ontstaat. De ESCODE-P80 dosering kan als alternatief ook 
bij het aanmaakwater (bijv. in vaten) worden uitgevoerd. 
In dit geval ca. 1 kg/ESCODE-P80 op 200–300 l water 
toevoegen, afhankelijk van het vochtgehalte het additief,. 
Bij cementdekvloeren (CT) eerst op de voorbereide, bijv. 
gestraalde betonondergrond, een hechtmortel  
ASOCRET-HB-FLEX inborstelen. Deklaag in de verse onderlaag 
aanbrengen. ESCODE-P80 is het mogelijk om een goed 
verwerkbare dekvloermortel bij een lage W/C-factor te 
vervaardigen. Een schadelijk overschot aan water (vloeibare 
mortel) moet absoluut worden vermeden, zelfs wanneer 
ESCODE-P80 wordt toegevoegd; het is ook noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat geschikte additieven en een voldoende 
hoog bindmiddelgehalte worden gebruikt. De toevoeging 
van ESCODE-P80 vermijdt doorgaans de waterafscheiding 
(bloeden) aan het oppervlak van de dekvloer. Bij sterk 
bloedend cement, kan een hogere dosering nodig zijn.  
Bij “kleverige” verse mortel kan overdosering optreden; de 
ESCODE-P80-toevoeging moet worden beperkt. Voor de 
uitvoering gelden de algemene richtlijnen voor cementvloeren 
conform DIN 18560 en DIN 18353.
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Aanwijzing:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking van 

ESCODE-P80 beschermen.
• Niet mengen met de dekvloerbindmiddelen ASO-EZ4, 

ASO-SEB of de dekvloermortels ASO-EZ4-PLUS of  
ASO-SEM. 

• De kwaliteit van het gebruikte additief is doorslaggevend 
voor de eigenschappen van de daarmee vervaardigde 
dekvloer. Er moet een additief volgens DIN 4226 met 
een continue sortering tussen A en B dichtbij B volgens 
DIN 1045 worden gebruikt. Als additieven met andere 
korrelgrootteverdelingen worden gebruikt, moet het 
aandeel benodigde bindmiddel wellicht worden verhoogd. 
Additieven met een sortering tussen B en C volgens 
DIN 1045 benodigen een hoger aandeel bindmiddel.

• Voor de toepassing in gebieden met onvoldoende 
additiefkwaliteit of daar waar opslag van 
mortelcomponenten niet mogelijk/gewenst is, staan de kant-
en-klaar mortels ASO-EZ4-PLUS, ASO-SEM ter beschikking!

• De geldende actuele voorschriften moeten in acht worden 
genomen!

 Zoals bijv.: 
DIN 18353  
DIN 18560 
DIN EN 13813 
De BEB-merkbladen, uitgegeven door het Bundesverband 
Estrich und Belag e.V.

WKD/LiW/Tet/KKa/MV

 De ZDB-merkbladen, uitgegeven door Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes (Verbond van de Duitse 
tegelbranche):

  •  “Lijmafdichtingen hoogbelaste vloeren”
  •   “Dilatatievoegen in bekledingen en vloeren van 

tegels en platen”
  •   “Vloeren op cement- en calciumsulfaatlagen”
  •  “Buitenvloeren”

Geldig veiligheidsblad in acht nemen.
GISCODE: BZM 02 

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.


