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ASO-LL

Produkt do ochrony powierzchni - Impregnacja 

Zasada 1.2

Absorbcja kapilarna i 

przepuszczalność wody :             w < 0,1kg/m2xh 0,5  

Głębokość wnikania /impregnacji: Klasa I < 10mm

Przyczepność przy odrywaniu:       ≥ 1,5 (1,0) N/mm2

Reakcja na ogień:                       Klasa E

Substancje niebezpieczne:           Zgodnie z pkt 5.3  

                                               (EN 1504-2)

ASO-LL jest bezrozpuszczalnikową, emulgowaną wodą, 
barwioną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o 
następujących własnościach:
• bardzo wysoka przewodność ładunków elektrostatycznych
• dobra przyczepność do przygotowanego podłoża

Zastosowanie:
ASO-LL może być stosowany w połączeniu z miedzianą 
taśmą ASO-LB jako warstwa przewodząca pod 
przewodzącymi użytkowymi powłokami żywicznymi i jako 
element systemu DENSARE-PREMIUM.

Dane techniczne:
Baza: dwuskładnikowa żywica   
 epoksydowa
Kolor: czarny
Proporcje mieszania: 1:5 wagowo
Gęstość: ok. 1,10 g/cm3 przy +23°C
Lepkość: ok. 3000 mPas przy +23°C
Czas obróbki: ok. 120 min przy +12°C
 ok. 60 min przy +20°C
 ok. 45 min przy +30°C
Temp. obróbki/podłoża: co najmniej +10°C,   
 nie więcej jak +30°C
 przy max 80% wilgotności  

 względnej
Można chodzić po  ok. 12 godz. przy +23°C
Dalsza obróbka po  ok. 12 do max 24 godzinach  
 przy +23°C
Pełne twardnienie po:  ok. 7 dniach przy +23°C
Opór upływu: <104 Ω (DIN IEC 61340-4-1)
Czyszczenie:
Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Pojemniki 12 kg. Składniki A i B dostarczana są w 
odpowiednich proporcjach do mieszania.
Przechowywanie:
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w 
temperaturze nie niższej niż +10°C.

Podłoże:
Obrabiane podłoże musi być:
• suche, mocne, nośne i chwytne
• wolne od zanieczyszczeń i substancji zmniejszających 

przyczepność takich jak: kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, 
starta gum, resztki starych wymalowań.

• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci.

W zależności od stanu podłoża należy je przygotować 
przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie, 
piaskowanie.

Obróbka:
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane 
w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. 
Składnik B należy wlać do składnika A. Należy upewnić 
się że pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadzać 
odpowiednim urządzeniem przy 300 obr/min 
(np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego 
rozprowadzenie utwardzacza należy dokładnie mieszać 
przy ścianach i dnie pojemnika. Operację prowadzić 
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny 
bez smug. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu 
składników w czasie mieszania powinna wynosić ok. + 
15°C. Nie obrabiać z opakowania dostawczego. Tak 
przygotowaną masę przelać do czystego naczynia i 
jeszcze raz przemieszać.
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Nanoszenie/Zużycie:
ASO-LL nakładać na przygotowane podłoże w jednym 
przejściu. Wymieszany materiał wylewać porcjami na 
podłoże i rozprowadzać raklą. Na końcu wyrównać żywicę 
wałkiem.
Zużycie: ok. 100 - 150 g/m2 w zależności od nierówności 
podłoża

Oddziaływanie psychofizyczne i BHP:
ASO-LL po stwardnieniu nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla zdrowia i życia organizmów żywych. Przy pracy 
należy przestrzegać odpowiednich przepisów i wskazówek 
producenta.

Ważne wskazówki:
•	Wysokie temperatury skracają czas obróbki. Niskie 

temperatury wydłużają czas obróbki i czas wiązania 
materiału. Niskie temperatury zwiększają zużycie materiału.

•	 Przerwy technologiczne między nakładaniem kolejnych 
warstw nie powinny być krótsze niż 12 godzin i dłuższe 
niż 24 godziny. Przy wilgotności względnej powietrza 
przekraczającej 75% przerwy technologiczne wydłuża się.

•	W czasie wiązania i twardnienia produktu należy zadbać 
o odpowiednią wentylację pomieszczeń.

•	Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych 
warstw może zostać pogorszona przez zawilgocenie 
i/lub zabrudzenie powierzchni między zabiegami. 
Temperatura podłoża podczas aplikacji musi być 
wyższa przynajmniej o 3°C od temperatury punktu rosy.

•	Nałożenie produktu ASO-LL zbyt grubą warstwą (zbyt 
wysokie zużycie) może skutkować zwiększeniem oporu 
upływu, tworzeniem się rys i łuszczeniem się materiału.

•	Nałożone warstwy systemu przez 4 - 6 godzin po 
aplikacji należy chronić przed wpływem wilgoci (deszcz, 
wilgoć kondensacyjna itp.). Wilgoć wywołuje białe 
zabarwienie i/lub kleistość powierzchni, a także może 

prowadzić do utrudnionego wiązania. Przebarwioną 
i/lub kleistą powłokę należy usunąć przez np. 
zeszlifowanie lub piaskowanie i ponownie obrobić.

•	Warunki stosowani nieujęte w niniejszej instrukcji 
technicznej powinny być każdorazowo konsultowane z 
działem technicznym Schomburg Polska.

•	Obchodzenie się z odpadkami należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 
środowiska

Przed stosowaniem należy zapoznać się z aktualną Kartą 
Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego

GISCODE: RE 2

Informacje dotyczące poziomu emisji substancji lotnych do powietrza 
w pomieszczeniu, które stanowią ryzyko toksycznego działania przez 
drogi oddechowe, w skali od klasy A+(wyjątkowo niskoemisyjne) do C 
(wysokoemisyjne).

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbą doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
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