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ASOCRET-P/HB
Mineralna warstwa sczepna

Nr art. 5515ASO®-Dichtmanschette-K
Kołnierz uszczelniający strefy rozprężnej z odcięciem kapilarnym
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D -32760 Detmold
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SANIFLEX-EU

Zestaw do wykonywania uszczelnienia ścian i posadzek w 

pomieszczeniach narażonych na wilgoć

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Reakcja na ogień
Uwalnianie substancji 
niebezpiecznych
Przepuszczalność pary wodnej

Wodoszczelność wg EN 13967
Zdolność mostkowania rys
Wytrzymałość na odrywanie 
(przyczepność):
Zdolność mostkowania spoin 
Wodoszczelność na przepustach 
Wodoodporność
Odporność temperaturowa 
Odporność na działanie alkaliów 

Obrabialność 
Grubość

E

patrz k. ch. 
z ASO-Unigrund-D,       sd≈ 44m
z ASO-Unigrund-GE/K, sd≈ 9m       
z ASO-Unigrund-S,        sd≈ 6,8m
wodoszczelny
kategoria 1: 0,4 mm

≥ 0,5 MPa
kategoria 2: wodoszczelny 
kategoria 2: wodoszczelny 
kategoria 2: ≥ 0,5 MPa 
kategoria 2: odporny na temperaturę 
kategoria 2: odporny na działanie 
alkaliów 
odpowiednia 
min. 0,5 mm

•materiał kompozytowy
•szczególnie elastyczny i odporny na rozrywanie 
•wodoodporny 
•cienkowarstwowy 
•zapewnia szybkie schnięcie dyspersyjnych klejów i uszczel-

nień 
•wysoka odporność na agresję chemiczną

Zastosowania:
ASO-Dichtmanschette-K stosuje się do uszczelniania przejść 
rur przy np. armaturze natryskowej i wannowej. 
ASO-Dichtmanschette-K stosuje się w warstwach hydroizola-
cyjnych wykonanych np. z SANIFLEX, AQUAFIN-RS300, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
ASOFLEX-AKB i SANIFIN. ASO-Dichtmanschette-K jest łatwy w 
aplikacji i tworzy szczelne połączenie z powyższymi syste-
mami hydroizolacyjnymi. Elementy formowane nadają się do 
stosowania w klasie odporności na wilgoć A i C zgodnie z kry-
teriami badań władz budowlanych oraz w klasie odporności 

na wilgoć A0, B0 zgodnie z biuletynem ZDB "Folie wodosz-
czelne klejone", do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Produkt jest częścią składową Systemu SANIFLEX-EU zgodnie 
z ETAG 022 część 1 Do uszczelniania konstrukcji kołnierzo-
wych, wpustów podłogowych, cienkościennych kołnierzy ze 
stali nierdzewnej, brązu, PVC-U itp. oraz przepustów rurowych 
o dużej średnicy np. w basenach, pomieszczeniach wilgot-
nych, w których stosuje się ASO-Dichtmanschette-Boden.

Dane techniczne:
Baza:    materiał kompozytowy - membra 
   na - materiał kompozytowy
Kolor:    biały, z logo SCHOMBURG
Grubość:   ok. 0,55 mm
Ciśnienie rozrywające: ≥ 1,5 bara zgodnie z DIN EN  
   1928 (Metoda B)
Wodoodporność:  ≥ 1,5 bara
Składowanie:  min. 24 miesiące, w chłodnym  
   i suchym miejscu, chronić przed  
   nasłonecznieniem  i działaniem  
   warunków atmosferycznych
Badanie:   Element systemu ETA-17/0469,  
   spełniający szwedzkie   
   wymagania zgodnie z 
   "ETAG 022, część 1".
Odporność temperaturowa: od - 5 °C do + 90 °C
Odporność chemiczna po 7 dniach przechowywania w
+22 ° C podano w następujących chemikaliach:
  Kwas solny 3%
  Kwas siarkowy 35%
  Kwas cytrynowy 100 g / l
  Kwas mlekowy 5%
  Ług Potasowy 20%
  Roztwór wodorotlenku sodu 0,3 g / l
  Słona woda 20 g / l (sól morska)
Forma dostawy:
  120 × 120 mm (50 szt./ karton)
  150 × 150 mm (25 sztuk / pudełko)
  250 × 250 mm (25 sztuk / pudełko)
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Podłoże:
Wskazówki dotyczące przygotowania podłoża podano w 
instrukcji technicznej wybranego materiału uszczelniającego.
Drobne, nieciągłe pęknięcia powierzchniowe < 0,2 mm są 
dopuszczalne.

Aplikacja:
Uszczelnienie przepustów rurowych: obszary ścienne w klasie 
obciążeń A0, A:(obszary ścienne, które są umiarkowanie lub 
bardzo obciążone przez wodę użytkową i czyszczącą oraz 
obszary podłogowe, które są lekko obciążone, np. ściany i 
podłogi w normalnych warunkach domowych bez odpływu 
podłogowego z wanną lub brodzikiem. Ponadto dla ścian w 
natryskach publicznych i ścianach narażonych na działanie 
wody rozpryskowej w zwykłych domowych łazienkach z 
odpływem podłogowym). 
Do uszczelniania przejść rur w obszarze ścian stosuje się, 
w zależności od średnicy, rękaw ASO-Dichtmanschette-K. 
Średnica otworu w tulei uszczelniającej musi być znacznie 
mniejsza niż średnica rury, tak aby "efekt przylegania" 
powodował ASO-Dichtmanschette-K dociskanie się do rury. 
Wartości orientacyjne podano w danych technicznych. 

1.Oczyścić i odtłuścić przejście rurowe. 
2.Nanieść materiał hydroizolacyjny na podłoże 

przygotowane w systemie ASO-Dichtmanschette-K.
3.Następnie lekko rozszerzyć średnicę otworu 
 ASO-Dichtmanschette-K i przesunąć go przez kielich rury 

(okrągła, pierścieniowa bariera kapilarna na zewnątrz). 
Należy pracować z materiałem hydroizolacyjnym, 
aby stworzyć wolne od pustek i zmarszczek, szczelne 
połączenie z otaczającą hydroizolacją powierzchniową. 

Powierzchnie podłogowe i ścienne w klasie naprężeń 
C: (Powierzchnie podłogowe i ścienne w basenach 
wewnętrznych i zewnętrznych z wodą tłoczoną od wewnątrz. 
Ponadto powierzchnie ścian i podłóg o wysokim obciążeniu 
wodną i ograniczonej agresji chemicznej, np. kuchnie 
komercyjne).  

1. Oczyścić i odtłuścić przepusty rurowe.
2. Zamontować cienkościenne kołnierze ze stali nierdzewnej, 

brązu, PVC-U itd. Czystą ściereczką nanieść cienką warstwę 
INDU-Primer-N jako gruntownika w celu poprawienia 
przyczepności. Po upływie 30 minut do maksymalnie  
4 godzin oczekiwania, następują kolejne etapy pracy. 

3. Wypełnić przygotowaną w Systemie-DENSARE 
powierzchnię zakładki i przejście rury materiałem 
hydroizolacyjnym ASOFLEX-AKB-Wand. Wcisnąć 

   ASO-Dichtmanschette-K do otwartej masy szpachlowej, 
osadzić ją bez pustych przestrzeni i zagięć, aby uzyskać 
szczelne połączenie z otaczającą hydroizolacją (okrągła 
bariera kapilarna na zewnątrz).

4 Następnie posypać ASOFLEX-AKB-Wand suchym piaskiem 
kwarcowym o średnicy 0,5 - 1,0 mm, aby uzyskać 
wystarczającą przyczepność do kolejnych warstw.

5 Po związaniu hydroizolacyjnej masy szpachlowej, płytki są 
łączone metodą cienkowarstwową. 

6 Wszelkie niezbędne naprawy wykonuje się zgodnie z 
rysunkami technicznymi 3.20.1 do 3.20.3 przy użyciu 
odpowiedniego materiału hydroizolacyjnego.

Wskazówki:
• Przepusty rurowe zabezpieczone ASO-Dichtmanschette-K 

należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Kołnierz ASO-Dichtmanschette-K nie może być przyklejany 

ani poddawany obróbce przy użyciu wyrobów zawierają-
cych rozpuszczalniki.

•Należy przestrzegać uznanych zasad techniki budowlanej, 
jak również odpowiednich wytycznych i obowiązujących 
przepisów.

Wykaz istotnych przepisów:
•DIN 18157
•DIN 18534
•Instrukcje BEB, wydane przez niemieckie stowarzyszenie 

Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Niemiecki Cech 
Płytkarzy i Posadzkarzy, stow. zarej.)

•Instrukcje ZDB, wydane przez Niemiecki Związek Producen-
tów Płytek:

•Uszczelnienie zespolone (AIV)”
•„Spoiny dylatacyjne w wyłożeniach i okładzinach z płytek 

ceramicznych i płyt”
•„Okładziny na jastrychu cementowym i anhydrytowym”

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy 
skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia 
użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
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