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ASO®-LL   INDUFLOOR®-IB2115 Výr. č.: 2 06403 
Epoxidový vodivý lak 
 
 

 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2-8 

D-32760 Detmold, Nemecko 
16 

2 06403 

EN 1504-2 
ASO-LL 

Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia 
Princíp 1.2 

Kapilárna nasiakavosť vodou 
a vodonepriepustnosť: 
Hĺbka vniku: 

 
w < 0,1 kg/m2 × h0,5 
Trieda I < 10 mm 

Odtrhová skúška na posúdenie 
priľnavosti: 

 
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 

Reakcia na oheň Trieda E 
Nebezpečné látky Zhoda s 5.3 (EN 1504-2) 

 
 pigmentovaná, dvojzložková epoxidová živica; 
 vodou emulgovaná; 
 vysoká elektrostatická vodivosť; 
 dobrá súdržnosť s ďalšími vrstvami liatych 

podlahových systémov. 
 veľmi nízke emisie EC1 R podľa GEV-EMICODE. 
 
Oblasti použitia: 
Vodivý lak ASO-LL sa používa spolu s medenými 
páskami ASO-LB pre vytvorenie vodivej vrstvy pod 
krycie vrstvy antistatických podlahových systémov 
ASODUR-B3310, GEPOTECH-12/24, ako aj 
v systéme hydroizolácie pod obkladové prvky 
DENSARE-PREMIUM. 
ASO-LL je vhodný pre použitie do interiérov podľa 
hodnotiacej schémy AgBB (nemecký výbor pre 
hodnotenie zdravotnej nezávadnosti stavebných 
materiálov). Ďalej je v súlade s francúzskymi 
predpismi VOC pre emisie prchavých organických 
rozpúšťadiel, ako aj s belgickým kráľovským 
dekrétom C-2014/24239. Taktiež vykazuje veľmi 
nízke emisie podľa GEV-EMICODE, čo spravidla 
vedie k pozitívnemu hodnoteniu v rámci systémov 
na certifikáciu budov podľa DGNB, LEED, 
BREEAM, HQE. Najvyššia kvalitatívna trieda 4, 
časť 7 a 8 podľa kritéria DGNB „ENV 1.2 – Riziká 
pre okolité prostredie“. 
 
Technické údaje: 
Báza:  2-zložková epoxidová 

živica 
Farba:  čierna 

Zmiešavací pomer: 1:5 hmotnost. dielov 
Viskozita*: cca. 3000 mPA·s  
Hustota:   cca. 1,10 g/cm3 pri +23 °C 
Čas spracovateľnosti: cca. 80 min. pri +10 °C 
    cca. 45 min. pri +20 °C 
    cca. 25 min. pri +30 °C 
Teplota pri spracovaní / 
teplota podkladu:  min. +10 °C / max. +30 °C 
    pri max. 80 % rel. vlhkosti 
    ovzdušia 
Možnosť prepracovania: po cca. 24 až max. 48 hod. 
    pri +10 °C 
    po cca. 12 až max. 24 hod. 
    pri +20 °C 
    po cca. 6 až max. 12 hod. 
    pri +30 °C 
Vytvrdnutie*:   po cca. 7 dňoch  
Zvodový odpor:  < 104 Ω 
 
*   Uvedené hodnoty platia pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 50 %. 

 
Čistenie: 
Pracovné náradie ihneď po použití dôkladne 
očistiť pomocou vody. 
 
Dodávané balenia: 
12 kg balenia. Zložky A a B sú zabalené 
v príslušnom zmiešavacom pomere (v oddelených 
nádobách). 
 
Skladovanie: 
12 mesiacov v originálnych uzavretých nádobách, 
v chlade a suchu, pri teplote +10 °C až +25 °C. 
Otvorené balenia bezodkladne spotrebovať. 
 
Podklad: 
Ošetrované plochy musia byť: 
 suché, pevné, únosné a drsné; 
 bez separačných a priľnavosť znižujúcich látok, 

ako napr. prach, cementová kaša, tuk, oder 
gumy, zvyšky náterov a pod., 

 chránené pred pôsobením vlhkosti zo spodnej 
strany. 

Príprava podkladu sa vykoná podľa EN 14879-1: 

2005, ods. 4.2. 
Podľa charakteru ošetrovaného podkladu je treba 
zvoliť vhodný postup prípravy podkladu ako napr. 
otrýskanie vysokotlakovou vodou, frézovanie, 
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brokovanie, brúsenie, atď. tak, aby sa dosiahol 
štruktúrovaným otvorený povrch. (Predtým sa ešte 
pomocou vhodných výrobkov zo sortimentu 
SCHOMBURG opravia prípadné poruchy, trhliny.)  
 
Cementom pojené plochy: 

 trieda betónu:  min. C20/25 
 trieda poteru:  min. CT-C25-F4 
 trieda omietky:  P IIIa / P IIIb 
 odtrhová pevnosť: ≥ 1,5 N/mm2 (v prípade 

    omietky ≥ 0,8 N/mm2) 
 zvyšková vlhkosť  4%  
 
Spracovanie: 
Zložka A (živica) a zložka B (tužidlo) sa dodávajú 
v stanovenom zmiešavacom pomere. Zložka B sa 
pridá do zložky A. Je treba dbať na to, aby tužidlo 
bez zvyšku vytieklo z nádoby. Premiešavanie 
oboch zložiek sa prevedie vhodným prístrojom 
s výkonom cca. 300 ot/min (napr. vŕtačka 
s miešadlom). Pritom je dôležité miešať aj od dna 
a od stien nádoby, aby sa tužidlo rovnomerne 
rozdelilo. Je treba miešať tak dlho, až je zmes 
homogénna, čas miešania cca. 3 minúty. Teplota 
materiálu by mala byť pri miešaní cca. +15 °C. 
Namiešaný materiál nespracovávať z pôvodného 
obalu! Hmotu je treba preliať do čistej nádoby a 
ešte raz premiešať.  
 
Postup pri aplikácii /spotreba:  
Pred aplikáciou ASO-LL sa pripravený podklad 
napenetruje napr. ASODURom-GBM a prípadné 
nerovnosti sa zrovnajú škriabanou stierkou 
hmotou z použitej epoxidovej penetrácie (pozri 
príslušný technický list). 
Zhotovenie vodivej vrstvy: Táto pozostáva  
zo samolepiacich medených pások ASO-LB 
a vodivého laku  ASO-LL. Najskôr sa nalepia 
pásky ASO-LB na podklad v rastri cca. 5/5 m. 
Medené pásky sa vyvedú na steny, aby po 
dokončení podlahy mohli byť napojené na 
uzemnenie. Vyvedenie na steny sa môže 
realizovať pomocou cca. 1 m dlhých elektr. káblov 
s lankovým jadrom (označenie CYA). Po inštalovaní 
medených pások sa na plochu nanesie vodivý lak  
ASO-LL pomocou valčeka s krátkymi vlasmi 
(aplikácia v 1 pracovnom kroku pri spotrebe cca.  
100 – 150 g/m2). Je potrebné docieliť súvislý 
nepriehľadný čierny film vodivého laku.  
 

Prosím zohľadnite: 
 Vzájomná prídržnosť jednotlivých vrstiev môže 

byť pri pôsobení vlhkosti a znečistenia medzi 
jednotlivými pracovnými krokmi výrazne narušená. 
Teplota podkladu musí byť min. o  3 °C vyššia od 
teploty rosného bodu. 

 Počas aplikácie vodivého laku a jeho 
vytvrdzovania zabezpečte vetranie a chráňte 
plochu pred kontaktom s vodou. 

Vytvrdnutý film vodivého laku musí byť odolný 
proti oderu (skúška pretretím) a musí mať matný 
vzhľad. Toto je potrebné preveriť najmä na 
okrajoch a v rohoch miestností.  
Kontrola zvodového odporu vodivej medzivrstvy:  
< 104 Ω.  
 
Dôležité upozornenia: 
 Výrobky SCHOMBURG sa spravidla dodávajú 

v prepravných obaloch, kde sú jednotlivé 
zložky zabalené v odporúčanom zmiešavacom 
pomere. Pri dodávaní tovaru vo 
veľkoobjemných baleniach je potrebné 
jednotlivé dielčie časti materiálu vždy navážiť. 
Zložku A je potrebné vždy najskôr premiešať 
a až následne zmiešať so zložkou B. 
Premiešavanie oboch zložiek sa prevedie 
vhodným prístrojom s výkonom cca. 300 ot/min 
(napr. vŕtačka s miešadlom). Pritom je 
potrebné dbať na to, aby sa do materiálu 
neprimiešal vzduch. Pri vyšších otáčkach sa do 
materiálu primiešava zbytočne veľké množstvo 
vzduchu; pri nízkych otáčkach sa zase 
nedosiahne dostatočné premiešanie resp. príliš 
sa predĺži čas miešania. Teplota materiálu by 
mala byť pri miešaní cca. +15 °C. To platí aj 
pre primiešavané plnivo, napr. piesok. 
K primiešavaniu plnív sa pristúpi až po 
premiešaní tekutých zložiek. Potom sa 
zamiešaný materiál ihneď rozprestrie / vyleje 
na podklad a starostlivo roztiahne po ploche 
v zmysle pokynov z technického listu.  
1-zložkové výrobky sa pred aplikáciou vo 
všeobecnosti musia najskôr dôkladne 
premiešať.  

 Vyššie teploty skracujú čas spracovateľnosti. 
Nižšie teploty predlžujú čas spracovateľnosti a 
vytvrdzovania. Spotreba materiálu sa taktiež 
zvyšuje pri nižších teplotách. 
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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.  
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 Farebné odtiene: Malým farebným rozdielom 
medzi jednotlivými šaržami spôsobenými 
vstupnými surovinami nemožno zabrániť. Toto 
treba zohľadniť pri aplikácii materiálu. V rámci 
jedného ohraničeného priestoru odporúčame 
aplikovať materiál vyrobený z jednej šarže (pozri 
č. šarže na obaloch). 

 Vzájomná prídržnosť jednotlivých vrstiev môže 
byť pri pôsobení vlhkosti a znečistenia medzi 
jednotlivými pracovnými krokmi výrazne narušená. 
Teplota podkladu musí byť min. o  3 °C vyššia od 
teploty rosného bodu. 

 V prípade dlhšej technologickej prestávky medzi 
jednotlivými pracovnými krokmi alebo ak sa má 
tekutá syntetická živica aplikovať po dlhšom 
čase na už ošetrené plochy, musí sa najskôr 
jestvujúci povrch dôkladne prebrúsiť a očistiť. 
Následne možno realizovať kompletný nový krycí 
náter bez pórov. Nestačí povrch iba raz pretrieť. 
Je potrebné zvážiť podľa okolností tiež opätovné 
použitie vodivého laku. V prípade potreby sa 
zhotoví vzorová plocha, na ktorej sa vykonajú 
kontrolné merania zvodového odporu.  

 Systémy ochrany povrchu je treba po aplikácii 
chrániť po dobu cca. 4-6 hodín proti vlhkosti 
(napr. dážď, kondenz). Vlhkosť spôsobuje 
zbelenie alebo lepkavosť povrchu a môže 
narušiť proces vytvrdzovania. Zafarbený alebo 
lepivý povrch je treba odstrániť, napr. brúsením 
alebo otrýskaním a znovu prepracovať. 

 Uvedené spotreby materiálu sú matematicky 
stanovené hodnoty, ktoré nezohľadňujú zvýšenú 
spotrebu v dôsledku drsnosti, nerovnosti a 
nasiakavosti podkladu, či zostatkov materiálu 
v baleniach. Odporúčame uvažovať so spotrebou, 
navýšenou o poistnú prirážku 10 %. 

 Použitie k účelom, ktoré nie sú jednoznačne 
uvedené v tomto technickom liste, sa môže 
uskutočniť iba po konzultácii a písomnom 
súhlase nášho technického oddelenia. 

 Vytvrdnuté zvyšky výrobku sa môžu likvidovať 
podľa odpadového kľúča AW 150106. 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 
GISCODE: RE 2 
 

 
* Informácie o úrovni emisií prchavých látok do vnútorného 
ovzdušia, ktoré predstavujú v prípade vdychovania zdravotné riziko 
v škále od A+ (veľmi nízka úroveň emisií) po C (vysoká úroveň emisií).

 


