
Instrukcja techniczna

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Sklęczkowska 18a
PL-99-300 Kutno
tel. 024 254 73 42
fax 024 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

ASOCRET-P/HB
Mineralna warstwa sczepna

Nr art. 5515ASOL-FE
Bitumiczny środek gruntujący/ izolacja przeciwwilgociowa, 

bezrozpuszczalnikowa

• rozcieńczany wodą jako grunt pod izolację COMBIDIC
• gotowy do użycia jako izolacja przeciwwilgociowa
• nie zawiera rozpuszczalników
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• do aplikacji ręcznej lub natryskowo

Zastosowanie:
ASOL-FE w formie nie rozcieńczonej stosuje się jako powłokę 
przeciwwilgociową, chroniącą przed działaniem substancji 
agresywnych znajdujących się w gruncie, na takie podłoża  
jak beton, tynk, mur ceglany w części podziemnej budowli. 
ASOL-FE stosuje się także jako warstwę gruntującą pod, 
COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM,  
lub folie polimerowo-bitumiczne termozgrzewalne. 

Dane techniczne:
Baza:    bitumy destylowane
Barwa:    brązowo-czarna
Ciężar właściwy:   1,01 g /cm3

Zawartość suchej 
masy:    ok. 61 %
Zużycie:   
Izolacja   
przeciwwilgociowa:  ok. 200–250 ml / m² na
   warstwę (min. 2 warstwy)
Powłoka gruntująca pod 
folie polimerowo-bitumiczne 
termozgrzewalne.:  ok. 100–125 ml / m² na warstwę
Powłoka gruntująca
pod mas PMBC
COMBIDIC:  ok. 40–60 ml / m² na warstwę
Temp. obróbki:  + 5°C do + 30°C 
Czyszczenie:   Narzędzia po użyciu 
   natychmiast umyć wodą, 
   po zaschnięciu ASO-R001
Magazynowanie:   zabezpieczony przed 
   mrozem 12 miesięcy w   
   oryginalnie zamkniętych   
   pojemnikach, po otwarciu   
   niezwłocznie zużyć.
Opakowania:   5,14, 28 l.

Podłoże:
Podłoże powinno być suche, nośne, równe, czyste wolne od 
olei i tłuszczy i materiałów zmniejszających przyczepność. 
Podłoża zawierające mleczko cementowe i luźne elementy 
oczyścić mechanicznie. Gniazda żwirowe oraz ubytki należy 
wypełnić zaprawą ASOCRET-M30. Powierzchnie murowane 
muszą być najpierw pokryte tynkiem cementowym (MG III).  
Podłoże należy uprzednio zagruntować preparatem ASOL-FE, 
w zależności od zastosowania czystym lub rozcieńczonym 
wodą. Na przejściu między płytą fundamentową a ścianą, 
jak również w narożnikach i wzdłuż krawędzi należy nałożyć 
ASOCRET-M30 w konsystencji szlamu, a następnie metodą 
"świeże na świeże", uformować wyoblenie za pomocą  
ASOCRET-M30 w formie zaprawy. Po całkowitym wyschnięciu 
pokryć całą powierzchnię ściany fundamentowej oraz około 
15 cm płyty fundamentowej przy użyciu ASOL-FE.

Obróbka:
Powłoka gruntująca pod izolacje bitumiczne COMBIDIC :
ASOL-FE rozrobić z wodą 1:5. Materiał nakłada się wałkiem, 
pędzlem, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem 
natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja powłok 
bitumicznych COMBIDIC może nastąpić po całkowitym  
wyschnięciu warstwy gruntującej.

Izolacja przeciwwilgociowa:
Wstępnie należy zagruntować podłoże tak jak w przypadku 
mas PMBC COMBIDIC. ASOL-FE należy nanosić przy pomocy 
pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego 
(min. w 2 przejściach). Aby umożliwić szybkie wyschnięcie  
powłoki, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po  
wyschnięciu poprzedniej.

Powłoka gruntująca pod folie polimerowo-bitumiczne:
W zależności od chłonności podłoża ASOL-FE może być roz-
cieńczony czystą wodą w maksymalnych proporcjach 1:1.
Wymieszany materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką 
dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym na 
przygotowane podłoże. Aplikacja folii polimerowo-bitumicznych 
może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

Nr art. 2 02840

02/22PL  
1/2



ASOL-FEASOL-FE

Płyty drenażowe i ochronne:
Należy zastosować odpowiednie zabiegi lub wykonać 
warstwy ochronne zgodnie z normą DIN 18533, aby 
zabezpieczyć uszczelnienie przed działaniem warunków 
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy 
ochronne nie powinny wywierać na uszczelnienie punktowych 
ani liniowych obciążeń mechanicznych. Z tego względu 
stosowanie wszelkiego rodzaju folii kubełkowych lub 
silnie profilowanych płyt bez warstw ochronnych jest 
niedopuszczalne. 
Warstwy ochronne wykonywać dopiero po całkowitym
wyschnięciu warstwy uszczelniającej. Płyty drenażowe  
i ochronne można mocować przy użyciu  
COMBIDIC-2K-CLASSIC lub COMBIDIC-2K-PREMIUM.
Drenaż wykonuje się zgodnie z DIN 4095.

Wskazówki:
• Nie obrabiać w czasie lub przed zapowiadanym deszczem 
oraz przy temperaturze powietrza lub podłoża poniżej + 5oC.
• W przypadku powstawania negatywnego ciśnienia wody 
nie powinno stosować się powłok bitumicznych. Jeśli takie 
ciśnienie powstaje, należy wykonać uszczelnienie wstępne 
przy użyciu AQUAFIN-1K.
• Powierzchnie nie podlegające obróbce należy  
zabezpieczyć przed działaniem ASOL-FE.

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki! 

GISCODE: BBP10

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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