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Produkt do ochrony powierzchni - powłoka

Zasada 5.1, 6.1

Kapilarne podciąganie wody i wodoprzepuszczalność :     NPD 
Próba odrywania do oceny przyczepności :                      ≥ 1,5 (1,0) N/mm² 
Odporność na ścieranie:                                                NPD 
Odporność na uderzenia :                                              Klasa II 
Odporność na silne działanie śr. chemicznych :                  NPD 
Reakcja na ogień :                                                         Klasa Cfl–s1 
Substancje niebezpieczne:                                              zgodnie z pkt.  5.3 (EN 1504-2) 

NPD = „No Performance Determined / właściwości użytkowe nieustalone“

Właściwości:
ASODUR-LE to trójskładnikowy lekki jastrych epoksydowy. 
ASODUR-LE składa się z dwuskładnikowej, bezrozpuszczalni-
kowej żywicy epoksydowej o niskiej lepkości (środek wiążący) 
i specjalnego lekkiego kruszywa (w charakterze 3 składnika). 
Ciężar powierzchniowy ASODUR-LE po nałożeniu wynosi 
jedynie ok. 18 kg/m2 przy warstwie o minimalnej grubości 
15 mm. ASODUR-LE w stanie związanym wykazuje wysoką 
odporność na ścieranie, właściwości termoizolacyjne, a przy 
użyciu powszechnie dostępnych izolacji akustycznych zapew-
nia wygłuszenie odgłosu kroków.

Zastosowanie: 
ASODUR-LE stosowany jest przy renowacji starych budynków 
• na posadzkach drewnianych, jako podłoże pod wyłożenia 
ceramiczne w obszarach wilgotnych, w połączeniu z niezbęd-
nymi środkami izolacyjnymi. 
• na starych podłogach z desek drewnianych, jako podłoże 
pod ceramiczne płytki posadzkowe, parkiet lub wykładzinę. 
• na podłożach cementowych, asfaltowych, itp.
 

Dane techniczne: 
                  Środek wiążący        Jastrych gotowy 
Lepkość:                   800 mPa s  
Konsystencja:                     zbliżona do zaprawy 
Gęstość*):                 ok. 1,03 g/cm³    ok. 1,18 g/cm³ 
Proporcje mieszania:   2 : 1 część wag.       1 : 5 część wag.
                                  (żywica :                   (śr. wiążący :
                                  utwardzacz)    kruszywo)
Czas obrabialności*): ok. 40 min.    ok. 45 min. 
Temp. utwardzania
(materiał/podłoże):   +8 °C do +30 °C    +8 °C do +30 °C 
Ruch pieszy*):   po ok. 16 godz.    po ok. 16 godz. 
Dalsza obróbka*):   po ok. 16 godz.    po ok. 16 godz. 
Pełne obciążenie*):   po ok. 7 dniach    po ok. 7 dniach 
Wytrzymałość na 
ściskanie:                    ok. 32 N/mm² 
Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
zginaniu:                    ok. 10 N/mm²
*) w +23 °C
  
Zużycie:                ok. 1,18 kg/m²/mm grubości warstwy 
Czyszczenie: Narzędzia należy bezpośrednio po użyciu
                             starannie umyć środkiem czyszczącym
                             AQUAFIN-Reiniger. 
Opakowania: jednostki 30 i 60 kg 

Dostarczane jednostki zawierają:

30 kg 60 kg

ASODUR-LE (środek wiążący) 5 kg 10 kg

Specjalne lekkie kruszywo 25 kg 2 x 25 kg

Przechowywanie: Środek wiążący: w chłodnym i suchym 
miejscu, 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, 
w temperaturze powyżej +10 °C. Chronić przed bezpośred-
nim nasłonecznieniem i zimnem. 
Produkt należy przechowywać zgodnie z Rozporządzeniem 
w sprawie magazynowania materiałów stanowiących zagro-
żenie dla wody. 
Należy postępować zgodnie z treścią Karty charakterystyki 
WE! 
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Podłoże: 
Istniejące podłoża muszą być nośne, wolne od kurzu i suche. 
Uszkodzone deski / panele podłogowe należy wymienić, 
luźne deski należy odpowiednio zamocować (np. za pomocą 
śrub itd.). Przed wykonaniem lekkiego jastrychu, między przy-
legającymi elementami konstrukcji należy zapewnić odstęp 
min. 5 mm, wykorzystując do tego samoprzylepną taśmę 
krawędziową RD-SK50. 

Przygotowanie: 
Wykonanie lekkiego jastrychu epoksydowego ASODUR-LE:
5 cz. wag. specjalnego lekkiego kruszywa : 1 cz. wag. środka 
wiążącego (ASODUR-LE) 
Składnik A (żywica) i składnik B (utwardzacz) dostarczane 
są w odpowiednich proporcjach. Składnik B należy dodać 
do składnika A. Zwrócić uwagę, aby dokładnie opróżnić 
pojemnik z utwardzaczem. Oba składniki miesza się odpo-
wiednim urządzeniem mieszającym (ok. 300 obr./min.) np. 
wiertarką z mieszadłem. Aby równomiernie rozprowadzić 
utwardzacz, należy szczególnie starannie mieszać przy 
ściankach i na dnie pojemnika. Mieszać do czasu uzyskania 
jednorodnej (pozbawionej smug) mieszaniny, tj. przez ok. 5 
minut. Temperatura materiału w czasie mieszania powinna 
wynosić ok. +15 °C. Określoną ilość specjalnego lekkiego 
kruszywa umieścić w mieszalniku o przymusowym mieszaniu 
zarobu (np. typu Zyklos lub UEZ). Następnie należy dodać 
jednorodnie wymieszaną mieszaninę żywicy i utwardzacza 
(środek wiążący). Należy zwrócić uwagę, aby dokładnie 
wymieszać wszystkie składniki płynne i stałe. Przy przygotowy-
waniu mniejszych ilości (5 kg opakowanie środka wiążącego 
ASODUR-LE, 25 kg specjalnego lekkiego kruszywa) należy 
wsypać kruszywo do pojemnika (pojemność ok. 60 litrów), 
a następnie dodać jednorodnie wymieszany środek wiążący 
(żywica i utwardzacz). Specjalne lekkie kruszywo i środek 
wiążący wymieszać odpowiednim urządzeniem mieszają-
cym (ok. 300 obr./min.) np. wiertarką z mieszadłem. Należy 
zwrócić uwagę, aby dokładnie wymieszać wszystkie składniki 
płynne i stałe. Mieszankę przed obróbką należy przełożyć do 
czystego pojemnika i przemieszać. 

Metoda aplikacji: 
1. Gruntowanie: ASODUR-GBM nanoszony jest równomiernie 

na podłoże w jednym przejściu przy użyciu wałka, aby popra-
wić urabialność i przyczepność. 
Zużycie: ok. 300–500 g/m²/przejście. 
2. Wymieszany lekki jastrych należy nanieść na świeżo za-
gruntowaną powierzchnię i rozprowadzić listwą, aby uzyskać 
odpowiednią grubość. 
3. Nanoszony jastrych należy dokładnie ubić, a następnie wy-
gładzić. Aby przystąpić do wykonywania wyłożeń, utwardzo-
ną powierzchnię nałożonego lekkiego jastrychu ASODUR-LE 
należy zaszpachlować, wypełniając wszystkie pory. 

Zalecenia dotyczące materiału: 
• ASODUR-GMB wymieszać z dodatkiem piasku kwarco-
wego o uziarnieniu 0,1–0,6 mm w proporcji wag. 1 : 1,             
a następnie równomiernie nanieść pacą, wypełniając wszyst-
kie pory. 
Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy 
• AQUAFIN-2K/M nakładać równomiernie w dwóch przej-
ściach roboczych pędzlem lub pacą, wypełniając wszystkie 
pory. 
Zużycie: ok. 3,5–4,5 kg/m2. 
Należy postępować zgodnie z treścią kart danych dodatkowo 
stosowanych produktów. 

Ważne wskazówki: 
• Jeśli ASODUR-LE jest nakładany na izolację akustyczną (wy-
głuszającą odgłos kroków), wymagane minimalne grubości 
warstwy - w zależności od ściśliwości zastosowanej izolacji - 
są następujące:  

Ściśliwość izolacji akustycznej: 25 mm 30 mm

Minimalna grubość warstwy 
ASODUR-LE: 25 kg  2 x 25 kg

 
W przypadku układania pyłek ceramicznych, należy prze-
strzegać normy DIN 18560-2. 
• Jeśli ASODUR-LE jest stosowany cienkowarstwowo na 
płytach LEWIS w charakterze warstwy rozkładającej obciąże-
nie, podczas obróbki należy zapobiegać wyginaniu się płyt 
LEWIS przez zapewnienie odpowiedniego rozkładu 
obciążeń, np. przy użyciu desek szalunkowych. Należy upew-
nić się, że lekki jastrych jest optymalnie ubity.
 



ASODUR-LE

• Jeśli jastrych jest nakładany w zespoleniu 15 mm, wymiary 
płytki nie powinny przekraczać 40 x 40. Większe formaty 
wymagają montażu zgodnie z normą  18560 Część 2, tj. 
zastosowania warstwy rozdzielającej oraz nałożenia 
ASODUR-LE w warstwie o grubości 25 mm. 
• Niezbędne jest zapewnienie wentylacji w miejscu wykony-
wania robót, należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 
• Nie stosować żadnych dodatków ani domieszek! 
• Zastosowania, które nie zostały jednoznacznie wyszczegól-
nione w niniejszej instrukcji technicznej, są dopuszczalne po 
uprzedniej konsultacji z Działem technicznym firmy 
SCHOMBURG  i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia. 
• Utwardzone resztki produktu należy usuwać z przyporząd-
kowanym kodem odpadów 57123 „Żywica epoksydowa“. 

GISCODE: RE1 

Informacje dotyczące poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniu, które 
stanowią zagrożenie dla zdrowia w przypadku narażenia przez drogi oddechowe, przedstawiono 
w skali od klasy A+(wyjątkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).

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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