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ASODUR-EK/C

Klej na bazie żywicy reaktywnej do montażu okadzin 

ceramicznych w pomieszczeniach i na zewnątrz w normalnych 

warunkach

R1

Czas otwarty: Wytrzymałość na rozciąganie 

po 20 minutach:                                          ≥ 0,5 N/mm² 

Wytrzymałość spoiwa, jako wytrzymałość 

na ścinanie po magazynowaniu na sucho        ≥ 2,0 N/mm²

Wytrzymałość spoiwa, jako wytrzymałość 

na ścinanie po zanurzeniu w wodzie               ≥ 2,0 N/mm²

Reakcja na ogień                                         Klasa E

Substancje niebezpieczne                              NPD

Zastosowanie:
ASODUR-EK/C jest bezrozpuszczalnikowym, 
trójskładnikowym systemem na bazie żywicy epoksydowej  
o następujących właściwościach:
• elektrycznie przewodzący (badana zgodnie z normami 

DIN EN 61340-4-1, DIN EN 1081 i AGIS30 w zakresie 
odporności na upływ prądu)

• łatwa obróbka
• odporny na dużą ilość kwasów, zasad, olejów, smarów, 

wody działającej na beton, środków czyszczących i wody 
morskiej (patrz tabela odporności)

• szerokości spoiny 2-7 mm
• w stanie świeżym, zmywalny wodą 
• odporny chemicznie i mechanicznie

Zastosowanie:
ASODUR-EK/C jest stosowany w połączeniu z ASO-LQ do 
klejenia i spoinowania przewodzących elektryczność okładzin 
ceramicznych na powierzchniach betonowych i jastrychach 
cementowych:
• laboratoria
• przemysł chemiczny
• przedsiębiorstwa komercyjne
• przemysł motoryzacyjny

Dane techniczne (mieszanka):
Baza:        3 składnikowa mieszanka żywicy  
       epoksydowej
Barwa:        czarna
Lepkość:        konsystencja wypełniacza 
Gęstość mieszanki:     ok. 1,70 g/cm3 przy +23 °C 
Stosunek mieszania:   Klejenie i spoinowanie: 
       spoinowanie ASODUR-EK/C:   
       1 : 1 wag. udział wag. (żywica :   
       utwardzacz),     
       Gotowa do użycia masa klejowa:
       1 : 2 udział wag. (Środek wiążący/ 
       spoiwo: przewodzący kwarc ASO-LQ) 
Czas obróbki:       ok. 60 min. w + 23 °C 
Czas otwarty:       ok. 45 min. w + 23 °C 
zmywalny:       po ok. 30 min. ale w ciągu 50 min.  
       przy +23 °C 
Minimalna temp.         
utwardzania:      ok. +10 °C
Możliwość chodzenia:po 16 godzinach w + 23 °C 
Lekka/pełna nośność:  po 48 godzinach / 7 dniach w +23 °C 
Wytrzymałość na 
rozciąganie:       ≥ 1,5 N/mm²
Czyszczenie:        wszystkie narzędzia muszą być          
        starannie czyszczone ciepłą wodą  
        przy każdym przerwaniu pracy.
Forma dostawy:        15 kg pojemnik kombi z 5 kg   
         ASODUR-EK/C (spoiwo) i 10 kg  
         ASO-LQ (dodatek - przewodzący  
           kwarc) ASODUR-EK/C jest dostępny  
         w pojemnikach 5 kg. Składnik A  
         i składnik B spoiwa oraz przewodzący 
          kwarc ASO-LQ dostarczane są w  
         uzgodnionych proporcjach   
         mieszania.
Przechowywanie:         bez zamarzania, 6 miesięcy   
         w oryginalnie zamkniętym pojemniku,  
         w suchym i chłodnym miejscu,   
         powyżej +10 °C.
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Podłoże:
Przygotowane podłoże musi być:
• suche, trwałe, o odpowiedniej nośności i szorstkości,
• wolne od substancji antyadhezyjnych i obniżających przy-

czepność do podłoża, takich jak np. kurz, mleczko cemento-
we, smary, ścier gumowy, resztki farb itp.

• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci.

Powierzchnię należy przygotować zgodnie z wytycznymi  
DIN EN 14879-1: 2005, 4.2 i nast. W zależności od jakości 
obrabianego podłoża konieczna jest odpowiednia technologia 
jego przygotowania, np. szlifowanie, frezowanie, obróbka 
strumieniowo-cierna granulatem lub śrutem i następnie odku-
rzenie.

Dla przygotowanego podłożą muszą być spełnione poniższe 
wymagania:
• Jakość betonu:   co najmniej C20/25
• Wiek:    co najmniej 3 miesiące
• Wytrzymałość na 

rozciąganie:   1,5 N/mm2

• Wilgotność resztkowa:  dostatecznie sucha do wilgotnej
    (zgodnie z DAfStb-Rili*)

• Jakość jastrychu: co najmniej EN 13813 CT-C25-F4
• Wiek:    co najmniej 28 dni
• Wytrzymałość na 

rozciąganie:  1,5 N/mm2

• Wilgotność resztkowa:  dostatecznie sucha do wilgotnej
   (zgodnie z DAfStb-Rili*)
*Wytyczna dotycząca ochrony i napraw konstrukcji betonowych, 
część 2, sekcja 2.3.5 "Wilgotność betonu", 07.2002.

Produkcja przewodzącego kleju cienkowarstwowego  
i zaprawy do spoinowania:
Składnik A (żywica) i składnik B (utwardzacz) są dostarczane 
w uzgodnionych proporcjach mieszania. Komponent B jest 
dodawany całkowicie do komponentu A. Oba składniki są 
mieszane za pomocą odpowiedniego mieszadła przy pręd-
kości ok. 300 min-1 (np. wiertarka z mieszadłem). Ważne jest, 
aby mieszać także z boków i od dołu,  aby utwardzacz był 
równomiernie rozłożony. Mieszać do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny (bez smug); czas mieszania ok.  Czas mieszania 
ok. 3 minuty. Unikać napowietrzania mieszanki. Nie obrabiać 
z opakowania dostawczego. Tak przygotowaną masę przelać 
do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać. z wymaganą 
ilością piasku kwarcowego przewodzącego prąd elektryczny 
ASO-LQ.

Masa klejąca i zaprawa do spoinowania przewodząca prąd 
elektryczny składa się pod względem ilościowym z następują-
cych składników:

Przygotowanie masy do spoinowania:
ASODUR-EK/C    ASODUR-EK/C 
(żywica)   (utwardzacz)   
1 cz. udziału wag.  1 cz. udziału wag. 

Przygotowanie masy klejowej:
Środek wiążący    ASO-LQ, 0,1–0,4
1 cz. udziału wag.  2 cz. udziału wag.
Temperatura mieszania powinna wynosić około +15 °C.

Aplikacja:
1. Na przygotowanym podłożu związanym cementem, ukła-
da się samoprzylepne taśmy przewodzące ASO-LB w siatce o 
wymiarach co najmniej 4 × 4 m, wyprowadza z powierzchni 
podłogi i mocuje do powierzchni ścian na wysokości ok. 30 cm, 
przynajmniej z dwóch przeciwległych stron pomieszczenia. 
Taśmy przewodzące ASO-LB muszą być podłączone do 
przyłącza uziemiającego na miejscu zgodnie z przepisami 
VDE. Zalecamy co najmniej jedno połączenie z wyrównaniem 
potencjałów na 30 m² powierzchni.

2. Aplikacja podkładu dyspersyjnego z ASO-LL jest wyko-
nywana w jednej operacji za pomocą wałka. Wymieszany 
materiał jest wylewany na powierzchnię porcjami i rozprowa-
dzany po powierzchni za pomocą gumowej rakli. Następnie 
równomiernie wałkować rolką z krótkim włosiem metodą 
krzyżową.
Żużycie ok. 100–150 g/m² w zależności od chropowatości 
podłoża.
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3. Uwaga: Przed nałożeniem zaprawy dyspersyjnej należy 
przeprowadzić test szczelności podkładu dyspersyjnego. 
Oporność upływowa musi wynosić < 103 Ω
Na utwardzoną warstwę podkładu przewodzącego prąd 
elektryczny nanieść cienką warstwę zaprawy i przeczesać ją 
pacą zębatą, odpowiednią do formatu płytki. Wykończenie 
posadzki przewodzącej prąd elektryczny zamontować w cza-
sie otwartym kleju, w miarę możliwości bez pustych przestrzeni 
(metoda buttering-floating). Wyboru płytek należy dokonać  
w oparciu o wymagania w zakresie odporności na przeciekanie.

Zużycie materiału ASODUR-EK/C wraz z ASO-LQ: 
Klejenie płytek:
4 mm uzębienie ok,1,4 kg/m²
6 mm uzębienie ok,2,5 kg/m²
8 mm uzębienie ok,3,5 kg/m²
10 mm uzębienie: ok. 4,2 kg/m²
12 mm uzębienie:ok. 5,3 kg/m²
Powłoka wyrównująca / szpachlowanie drapane: 
ok. 2,2 kg/m² na mm grubości warstwy

Spoinowanie:
(przykład: szerokość szczeliny 4 mm, głębokość szczeliny 9 mm) 
Płytka 15 × 15 cm = ok. 0,7 kg/m²
Płytka 20 × 20 cm = ok. 0,5 kg/m²
Płytka 60 × 60 cm = ok, 0,1 kg/m²

4. Płytki ze szkliwem odprowadzającycm ładunki elektrostatyczne
Spoinowanie powierzchni płytek:
W przypadku stosowania płytek ze szkliwem odprowadza-
jącycm ładunki elektryczne (np. AGROB-BUCHTAL Keraion) 
spoinowanie odbywa się po ok. 1-2 dniach. Wymieszaną, 
uziemiającą zaprawę ASODUR-EK/C wraz z ASO-LQ należy 
nakładać sekcjami na powierzchnię płytek, a następnie bezpo-
średnio nałożeniu zgarniać pacą nadmiar materiału. Spoiny 
muszą być całkowicie wypełnione. Nadmiar materiału jest na-
stępnie usuwany z powierzchni płytek za pomocą pacy do fug 
epoksydowych poprzez ściąganie w kierunku diagonalnym. 
Po usunięciu nadmiaru materiału należy zemulgować resztki 
ASODUR-EK/C na powierzchni przy użyciu jak najmniejszej 
ilości wody. 

W zależności od okoliczności nadaje się do tego twarda lub 
bardzo twardy paca z włókniną do szorowania. Po emulgo-
waniu osad jest wchłaniany za pomocą miękkiej włókniny. 
Następnie należy ponownie oczyścić powierzchnię czystą, 
miękką włókniną. Czyszczenie należy wykonać dopiero wtedy, 
kiedy ASODUR-EK/C jest lekko związany. Ciepła i miękka 
woda ułatwia zmywanie. W celu łatwego czyszczenia można 
dodać do wody ok. 10 % spirytusu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji powierzchni spoinowanej 
należy ją dokładnie oczyścić. W przypadku pozostałych 
zanieczyszczeń żywicą epoksydową (np. zamglenie żywiczne), 
pozostałości materiału można usunąć następnego dnia lub po 
stwardnieniu zaprawy do spoinowania przy użyciu  
ASO-R003. 

5. Płytki odprowadzające ładunki elektrostatyczne
W przypadku stosowania płytek odprowadzających ładunki 
elektrostatyczne (np. Klingenberg, Kerasafe) spoinowanie 
przeprowadza się również po 1-2 dniach. Spoinowanie za 
pomocą ASODUR-EK/C nie jest bezwzględnie konieczne w 
przypadku płytek uziemiających, ponieważ eliminacja ładun-
ków elektrostatycznych zachodzi przez korpus płytki.
Do spoinowania zalecamy ASODUR-DESIGN. Spoinowanie i 
czyszczenie wykonywać zgodnie z opisem w punkcie 4. Należy 
przestrzegać karty technicznej ASODUR-DESIGN.

6. Wymagany jest test rezystancji upływowej / rezystancji 
uziemienia całego systemu oraz ocena wymagań na miejscu 
przez instytut badawczy lub upoważnionego eksperta.

7. Zalecamy regularne czyszczenie powłok wilgotną szmatką 
w celu usunięcia nieprzewodzących zanieczyszczeń. Na-
leży zadbać o to, aby zastosowane środki czyszczące nie 
zwiększały rezystancji upływowej, (np. zawartości wosku) ani 
nie uszkadzały materiału spoiny z powodu ciągłego użytko-
wania.  W związku z tym zalecamy, aby osoby wykonujące 
prace porządkowe sporządziły i stosowały odpowiedni plan 
czyszczenia.
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Wskazówki:
• Produkty SCHOMBURG są z reguły dostarczane w pakie-
tach roboczych, tzn. w odpowiednich proporcjach mieszania. 
W przypadku dostaw w dużych kontenerach, częściowe ilości 
muszą być ważone na wadze. Jeśli składniki są napełnione, 
należy je zawsze najpierw dokładnie wymieszać, a dopiero 
potem wymieszać z drugim składnikiem. Wykonuje się to za 
pomocą odpowiedniego mieszadła, np. mieszadło okrągłe 
lub jego odpowiednik. Aby wykluczyć błędy mieszania, 
należy przełożyć materiał do czystego pojemnika i ponownie 
wymieszać. Prędkość mieszania powinna wynosić  
300-400 min-1. Należy upewnić się, że nie jest wmieszane 
powietrze. Temperatura komponentów powinna wynosić 
co najmniej +15 °C. Odnosi się to również do ASO-LQ. 
Dodawanie do mieszanki przewodzącego kwarcu odbywa 
się po wymieszaniu dwóch płynnych składników. Następnie 
niezwłocznie nanieść całkowicie wymieszany materiał na 
przygotowane podłoże i ostrożnie rozprowadzić zgodnie  
z informacjami zawartymi w instrukcjach technicznych.
• Należy przestrzegać specyficznych dla danego produktu 
właściwości materiałów okładzinowych! Szczególnie w przy-
padku spoinowania płytek z kamienia naturalnego i sztuczne-
go (tendencja do przebarwień). 
• Podane wielkości zużycia są wartościami obliczonymi 
bez uwzględnienia chropowatości i chłonności powierzchni, 
nierówności powierzchni i pozostałości materiału w zbiorniku.    
Zalecamy obliczony margines bezpieczeństwa w wysokości 
10 % od obliczonej wielkości zużycia.
• Niskie temperatury podłoża zwiększają zużycie. W ten 
sposób materiał traci swoją dobrą podatność na obróbkę a 
czas wiząnia wydłuża się!
• Przy niskich temperaturach zaleca się, aby przed użyciem 
podgrzać materiał w kąpieli wodnej do temperatury ok. +50 oC,  
a następnie schłodzić do temperatury pokojowej. W ten spo-
sób przywraca się właściwości i podatność na obróbkę.
• Wyższe temperatury skracają czas obróbki.
• Powierzchnie nie przeznaczone do obróbki należy chronić  
przed ASODUR-EK/C  i ASODUR-DESIGN .
• ASODUR-EK/C i ASODUR-DESIGN są sklasyfikowane wg. 
zarządzenia o materiałach niebezpiecznych!
• Odcienie kolorystyczne ASODUR-DESIGN mogą wyka-
zywać niewielkie różnice w barwie w związku z wahaniami 
surowców. W związku z tym spójne odcinki powierzchni mają 

być wykonywane z zastosowaniem tej samej partii produkcyj-
nej (zob. nr partii na pojemniku dostawy).
• Kod odpadu: 
Składniki utwardzacza: 080111 
Składniki żywicy: 080409
•  Należy przestrzegać wytycznych i obowiązujących norm
Tak np.:
GUV- zasada 132
BGR 132
AGI Arkusz informacyjny S30
DIN EN 1081 
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) 
DIN EN 61340-4-1 (VDE 0300 part 4-1) 
DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 part 4-5) 
DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1) 
DIN EN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) 
DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600) 
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) 
DIN 18157, DIN 18352, DIN 18560
DIN 18202, EN 13813, DIN 1055
Ulotki BEB, wydane przez Bundesverband Estrich und Belag 
e.V.Fachowa informacja "Koordynacja miejsc połączeń dla 
ogrzewanych konstrukcji podłogowych".
Biuletyny ZDB, wydawane przez Stowarzyszenie Niemieckie-
go Przemysłu Płytkowego:
[*1] „Uszczelnienia kompozytowe“
[*2] „Pokrycia na jastrychu siarczanowym".“
[*3] "Złącza/spoiny dyletacyjne okładzinach dachówkowych 
i płytowych oraz pokryciach".
[*5] " Płytki i płyty ceramiczne, kamień naturalny i beton na 
cementowych konstrukcjach podłogowych z warstwami izola-
cyjnymi ".
[*6]  „Płytki i płyty ceramiczne, kamień naturalny i sztuczny na 
ogrzewanych, cementowych konstrukcjach podłogowych“
[*7] "Pokrycia zewnętrzne"
[*8] "Pokrycia na jastrychu asfaltowym" 
[*9] "Różnice wysokości"
[*10] „Tolerancje“
[*11] "Czyszczenie, ochrona, pielęgnacja" 
[*12] "Budowa basenu"
 Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki!

GISCODE: RE1
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 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.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Höl/KK 24/21
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LEGENDA:

■■ - wysoka odporność > 14 dni

 ■  - średnia odporność 8 ÷72 godzin 

(■) - mała odporność < 8 godzin

Wszystkie dane zostały określone w warunkach laboratoryjnych w temperaturze +20 °C.  
Możliwe są odchylenia związane z wyższymi temperaturami, warunkami lokalnymi i warunkami otoczenia.
Nie można wykluczyć niewielkich zmian powierzchni optycznej lub niewielkiego pęcznienia bez pogorszenia  
funkcjonalności uszczelnienia. W przypadku wątpliwości zalecamy wykonanie badania przydatności do użytku 
w odniesieniu do obiektu.

ŚRODEK STĘŻENIE POZIOM
Kwasy nieorganiczne
Fosforowy 10% ■■
Azotowy 3% ■■
Solny 3% ■■
Solny 37% (■)
Siarkowy 10% ■■
Kwasy organiczne
Mrówkowy 5% ■■
Octowy 10% ■■
Mlekowy 10% ■■
Szczawiowy 5% ■■
Winowy 5% ■■
Cytrynowy 10% ■■
Alkalia /Ługi
Amoniak 25% ■■
Wodorotlenek wapnia 30% ■■
ług wybielający na bazie chloru 28% ■
ług potasowy 20% ■■
ług potasowy 30% ■
ług sodowy 30% ■■
Podchlorek sodu 15% ■■
Oleje
Opałowy / Napędowy czysty ■■
Hydrauliczny czysty ■■
Samochodowy czysty ■■
Oliwa czysty ■■
Parafinowy czysty ■■
Silikonowy czysty ■■
Słonecznikowy czysty ■■
Jadalny ■■
Rozpuszczalniki
Aceton czysty ■■
Butanol czysty ■■
Etanol czysty (■)
Octan etylu ■
Izopropanol czysty ■■
Toluen czysty ■■
Ksylen czysty ■■

ŚRODEK STĘŻENIE POZIOM
Środek czyszczący / dezynfekujący
Anti Germ MS flussig ■■
Anti Germ Nepurin HD ■■
Anti Germ SX flussig ■■
Ecolab Bendurol forte ■■
Ecolab Helotil ■■
Ecolab Into ■■
Pozostałe
Benzyna czysta ■■
Woda demineralizowana czysta ■■
Gliceryna czysty ■■
chlorek sodu 35% ■■
siarczan sodu 20% ■■
Woda morska ■■
Woda (5%dH- twardość) ■■
Woda (15%dH- twardość) ■■
Nadtlenek wodoru 10% ■
Płyn przeciw zarazkom SVM czysty ■■


