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ESCODE-P80
Domieszka do jastrychów
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• koncentrat
• uplastyczniania
• bez rozpuszczalników
• bez chlorków
• do 20% oszczędności wody
• zwiększa wytrzymałość jastrychu  na ściskanie i zginanie
• nadaje się do maszyn mieszających i transportujących
• łatwy i ekonomiczny w obróbce

Zastosowanie:
ESCODE-P80 zalecany jest do wysokiej jakości jastrychów 
betonowych i anhydrytowych zarówno pływających jak 
i związanych z podłożem. Szczególnie zalecany do 
jastrychów wylewanych w systemach z ogrzewaniem 
podłogowym oraz do zapraw jastrychowych przeznaczonych 
do obróbki maszynowej. Przy wykonywaniu jastrychu 
związanego z podłożem (kompozytowgo), należy użyć 
jako warstwy sczepnej ASOCRET-KS/HB, który również 
nadaje się jako podłoże do okładzin ceramicznych i kamiena 
naturalnego. 

Do projektowania mają zastosowanie ogólne wytyczne dla 
jastrychów cementowych zgodnie z DIN 18560  
i DIN 18353. Podłoże musi odpowiadać nośności zgodnie 
z DIN EN 1991-1-1. W obszarach narażonych na 
wilgoć, takich jak baseny, otoczenie basenów, wanny lub 
prysznice, jastrych cementowy wykonany ESCODE-P80 
musi być zabezpieczony systemem uszczelniającym firmy 
SCHOMBURG.

Dane techniczne:
Baza:  wodny roztwór substancji    
   powierzchniowoczynnych
Kolor:  czarno-brązowy
Gęstość:  1,13 g/cm3

pH:  ok. 8
Zużycie:  ok. 1,5 g / kg cementu =
   37,5 g / 25 kg worek cementu 
   lub 
   1 kg(=0,85 l) na 200 - 300 l wody   
   zależnie od wilgotności kruszywa
Składowanie: od +5 0C do 30 0C

Wielkość opakowania: pojemniki 1kg, 10kg, 25kg,  
    beczka 210kg
Czas składowania: Maksymalnie 24 miesiące w
   fabrycznie zamkniętym 
   opakowaniu . Chronić przed
   mrozem. Otwarte pojemniki   
   należy natychmiast zużyć.

Obróbka:
Dozowanie ESCODE-P80 następuje bezpośrednio do 
betoniarki, przed dodaniem wody zarobowej. Należy 
przestrzegać powyższej kolejności dozowania. ESCODE-P80 
powoduje oszczędność wody do 20%. Ilość wody powinna 
być tak dobrana, aby zaprawa była plastyczna 
i dobrze obrabialna. ESCODE-P80 można dozować przez 
przygotowanie roztworu zarobowego np. w beczce. Stosunek 
mieszania wygląda wówczas następująco:1 kg ESCODE-P80 
na 200 - 300 litrów wody w zależności od wilgotności 
kruszywa. Do jastrychów kompozytowych CT, należy 
wcześniej przygotować podłoże np. śrutując beton. Następnie 
wetrzeć szczotką warstwę sczepną  wykonaną 
z ASOCRET-KS/HB. Aplikować jastrych na świeżym szlamie. 
ESCODE-P80 umożliwia produkcję łatwej do obróbki 
zaprawy jastrychowej o niskim współczynniku W / C. Należy 
unikać szkodliwego nadmiaru wody (płynącej zaprawy), 
nawet po dodaniu ESCODE-P80. Jednocześnie należy 
uważać na stosowane wypełniacze (kruszywo) i odpowiednią 
ilość środka wiążącego. Dodanie ESCODE-P80 zapobiega 
wydzielaniu się wody z zaprawy na powierzchni jastrychu 
(bleedingu). W przypadku silnego „bleedingu”, należy 
zwiększyć dozowanie  ESCODE-P80. Otrzymanie lepkiej, 
świeżej zaprawy oznacza użycie zbyt dużej ilości dodatku 
ESCODE-P80, który powinien zostać zmniejszony. Aplikację 
jastrychu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dla 
jastrychów cementowych DIN 18560 i DIN 18353.

Wskazówki:
• Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia jastrychami 
należy chronić przed zachlapaniem preparatem 
ESCODE-P80. 
• Nie mieszać ze spoiwami ASO-EZ2, ASO-EZ4 lub 
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zaprawami jastrychowymi ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus lub
• Jakość stosowanego kruszywa decyduje o właściwościach 
jastrychu.Należy stosować kruszywo zgodne z normą 
DIN 4226 o stałym uziarnieniu między A i B, ale bliższe B 
zgodnie z DIN 1045. Jeśli stosowane są kruszywa o innym 
uziarnieniu, może wystąpić wzrost zapotrzebowania na 
spoiwo. Kruszywa o uziarnieniu między B i C zgodnie z DIN 
1045 wymagają większej ilości spoiwa.
• W miejscach, w których jakość kruszywa jest   
 niewystarczająca lub gdzie składowanie zapraw nie jest  
 możliwe lub niepożądane, dostępne są wstępnie zmieszane       
zaprawy ASO-EZ4-Plus i ASO-SEM.

•Należy przestrzegać  obowiązujących przepisów! Na  
 przykład: DIN 18353 DIN 18560 DIN EN 13813. 
   
Przed stosowaniem należy zapoznać się z 
aktualną Kartą Charakterystyki Produktu!

GISCODE: BZM 02

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 niniejsza traci 
swą ważność.              
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