
ASO-Verstarkungseinlage
Siatka wzmacniająca

Instrukcja techniczna

Właściwości:
• siatka z włókna szklanego o wysokiej wytrzyma-
łości na rozrywanie
• odporna na wszystkie występujące w gruncie 
szkodliwe substancje
• łatwe wbudowywanie w powłoki uszczelniające

Zastosowanie:
ASO -Verstarkungseinlage - wkładka wzmacniająca 
przeznaczona jest do wzmacniania powłok uszczel-
niających wykonanych z : COMBIFLEX-C2, COMBI-
DIC -1K, COMBIFLEX-AB2 wykonanych zgodnie z  
DIN 18195, część 6 i PN-EN 15814.

Dane techniczne:
Kolor :    naturalny biały
Rozmiar oczek :  2,5 x 2,5 mm
Wytrzymałość na 
rozciąganie zgodnie 
z DIN 53 857/2 :  1000 N / 5 cm
Waga:    80 g/m²
Zużycie:   ok. 1,1 m² / m²
Forma dostawy :  1 m x 25 m   ( szer. x dł. )
   1 m x 100 m ( szer. x dł. )
Przechowywanie:  w suchym, chłodnym, 
   zabezpieczonym przed  
   czynnikami atmosferycznymi  
   miejscu do 24 miesięcy

Aplikacja:
ASO -Verstarkungseinlage należy przyciąć na 
odpowiednią długość. Przyciętą siatkę układa 
się na pierwszej warstwie masy uszczelniającej        
COMBIFLEX lub COMBIDIC z zakładem 10 cm. 
Po wstepnym związaniu pierwszej warstwy nakła-
damy drugą warstwę uszczelniającą. 
Elementy zabezpieczające i płyty ochronnodrena-
żowe przykleja się na związanej warstwie uszczel-
niającej przy użyciu produktów COMBIDIC-1K lub 
COMBIFLEX-AB2.

Uwagi:
• ASO -Verstarkungseinlage - wkładka wzmacniają-
ca jest elementem systemu COMBIFLEX C2, COM-
BIDIC - 1K, COMBIFLEX-AB2 wykonanych zgodnie 
z DIN 18195, część 6 i PN-EN 15814.
• ASO -Verstarkungseinlage - wkładka wzmacniają-
ca nie jest przeznaczona do uszczelnień zawierają-
cych rozpuszczalniki
• Wytrzymałość na rozciąganie zmniejsza się pod-
czas długotrwałego przechowywania
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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 służbę 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 
niniejsza traci swą ważność.                                                                                                                                                                                                  24/13 BWA/BWI HZ/KD/KK


