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ASOCRET-P/HB
Mineralna warstwa sczepna

Nr art. 5515SSB-Entkopplungsfolie
Folia odsprzęglająca do wykończeń z okładzin ceramicznych

Właściwości:
• odporna na wilgoć i zasady membrana odsprzęgająca do 

zastosowań wewnętrznych
• odporna na mikroorganizmy
• łatwa obróbka

Obszary zastosowań:
Folia odsprzęgająca SSB-Entkopplungsfolie stosowana jest 
do odsprzęgania pod płytkami w pomieszczeniach wewnętrz-
nych, bez efektu uszczelniającego lub dźwiękochłonnego. 
Nadaje się do stosowania na podłożach z lekką tendencją do 
odkształceń i pęknięć, jak również na podłożach mieszanych, 
może być również stosowany jako podkład  do wymiany 
płytek na wykładziny zdejmowalne.

Dane techniczne:
Kolor:   biało-szary 
Grubość:   ok. 1,0 mm 
Waga:   ok. 200 g/m2

Forma dostawy:  1 m szeroka, 50 m długa
Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie ruchem:   2 KN/m2 w budynkach do celów   
   mieszkaniowych, wysokie obcią 
   żenia dynamiczne są wykluczone
Przechowywanie:  w chłodnym i suchym miejscu, w  
   miejscu chronionym przed słoń- 
   cem i warunkami atmosferyczny- 
   mi, 24 miesiące.

Podłoże:
Wszystkie płaskie, nośne powierzchnie, które są zwyczajowo 
stosowane w budownictwie i które mogą być pokryte płytkami 
i płytami, są odpowiednie (w każdym przypadku należy prze-
strzegać karty informacyjnej ZDB). Chłonne i lekko piaszczyste 
podłoża gruntować za pomocą ASO-Unigrund.
 
Obróbka:
Klej fluidalny MONOFLEX-FB nakłada się na podłoże nośne 
pacą z uzębieniem minimum 4 mm, a folię przykleja się do 
podłoża szarą stroną do dołu.
Folia odsprzęgająca SSB-Entkopplungsfolie jest następnie 
ostrożnie i mocno dociskana do łoża z klejem pacą wygładza-
jącą. Upewnij się, że włóknina jest w pełni wyściełana 
i usieciowana. Do pokrycia należy wkomponować konstrukcyj-
ne spoiny separacyjne i krawędziowe fugi przyłączeniowe.
Po stwardnieniu kleju płytki układa się w zwykły sposób 
zgodnie z normą DIN 18157 za pomocą MONOFLEX-FB lub 
LIGHTFLEX pacą o odpowiednim uzębieniu na folii odsprzęga-
jącej SSB-Entkopplungsfolie bez pustych przestrzeni.

Wskazówki:
• Materiał, który ma być ułożony, musi mieć minimalną po-

wierzchnię 100 cm2  i minimalną wytrzymałość na rozerwa-
nie wynoszącą 1500 N. 

• Środki odsprzęgające są specjalnymi metodami konstrukcyj-
nymi.  Zalecamy, aby projekt został uzgodniony oddzielnie 

• W połączeniu ściana/podłoga oraz do wznoszących się 
elementów konstrukcyjnych należy najpierw umieścić samo-
przylepną listwę izolacyjną krawędziową RD-SK50.

• Należy przestrzegać odpowiednich przepisów. 
   

Nr art. 205970

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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