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Za kvalitu našich materiálov ručíme v rámci našich predajných a dodacích podmienok. K zodpovedaniu ďalších dotazov je 
Vám naše technická poradenská služba kedykoľvek k dispozícii. S novým vydaním tohoto prospektu stráca starý svoju 
platnosť. 

 
 

ASODUR®-EP/FM 
Výr. č.: 205792 

Živica na báze epoxid/polyuretan – škárovacia hmota 
 
Vlastnosti: 
 
ASODUR-EP/FM je elastifikovaná dvojzložková 
tekutá živica na báze epoxid/polyuretan bez 
obsahu rozpúšťadiel. Vo vytvrdenom stave je 
ASODUR-EP/FM odolný voči poveternostným 
vplyvom a je vodotesný, je odolný voči 
odpadovým vodám, morskej vode, zriedeným 
lúhom, zriedeným kyselinám, soľným roztokom, 
mazadlám a pohonným hmotám a minerálnym 
olejom. 
ASODUR-EP/FM je pri zaťažení za sucha v rozmedzí 
teplôt - 30°C až + 100°C odolný voči zmenám 
teplôt. Trvalé zaťaženie by malo byť obmedzené 
na rozsah teplôt od - 10°C do + 50°C, pretože 
elasticita materiálu je závislá na teplote. 
 
Oblasti použitia: 
 
ASODUR-EP/FM sa používa ako samonivelačná 
škárovacia hmota pre mechanicky vysoko 
zaťažované vnútorné plochy, ako napr. na 
pojazdných dráhach v skladovacích a výrobných 
halách rovnako ako kapiláry prerušujúca vrstva pri 
stavbe bazénov. 
 
Technické údaje: 
 
Báza:  tekutá živica 

epoxid/polyuretan 
Farby:  sivá (so sklonom k 

žltnutiu) 
Viskozita:   370 dPa s pri + 23°C 
Hustota:  cca. 1,35 g/cm3  

pri +23°C 
Miešací pomer:  8 : 1 hmot. dielov 
Doba spracovateľnosti: cca. 40 min. pri + 20°C 
    cca. 15 min. pri + 30°C 
Teplota pri vytvrdzovaní: min.+ 8°C 
Možnosť jazdy po ploche : po 16 až max. 24hod. pri 

+ 23°C 
Vytvrdenie do hĺbky: po 7 dňoch pri + 23°C 
Tvrdosť shore-A:  80 
Pevnosť v ťahu:  > 1,5 N/mm2 
Pohyb škár:   < 3 % 
Čistenie náradia:   
Náradie ihneď po použití dôkladne očistiť AQUAFIN 
Reinigerom. 

 
Dodávané balenie:    
ASODUR-EP/FM sa dodáva v nádobách po 4 kg. 
Zložky A a B sa dodávajú v stanovenom 
zmiešavacom pomere 
 
Skladovanie: 
18 mesiacov v uzavretom originálnom balení 
v chlade a suchu.  
Dodržovať ustanovenia pre skladovanie vodu 
ohrozujúcich látok. Dbať Bezpečnostného listu ES! 
 
Podklad: 
 
Ošetrované plochy musia byť: 
• suché, pevné, únosné a drsné 
• bez separačných a priľnavosť znižujúcich látok, 

ako napr. prach, cementová kaša, tuk, oder 
z pryže, zvyšky náterov apod., 

 
Podľa typu ostávajúceho podkladu musí byť mimo 
toho splnené nasledujúce kritériá: 
 
Cementom pojené plochy 
 
• kvalita betónu  min. B 25 
• kvalita poteru  min. ZE 30 
• kvalita omietky P III 
• vek   min. 28 dní 
• priľnavosť v ťahu > 1,5 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 i od 
dna a od stien, aby sa tužidlo rovnomerne rozdelilo. 
Je treba tak dlho miešať až je zmes homogénna a 
bez žmolkov, doba miešania cca. 5 minút.  
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.  
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Postup pri aplikácii: 
1. Opravy škár 
Pokiaľ je treba, osušiť boky škár, narezať, zbrúsiť a 
opraviť ASODURom-EMB. Následne špáry dôkladne 
zbaviť prachu, najlepšie stlačeným vzduchom. 
 
2. Vyplnenie škár 
Špáry sa vopred vyplní tesniacim špagátom s 
guľatým prierezom (ASO-Vorfüllmaterial) a zafixujú 
na správnu hĺbku. 
 
3. Základný náter (primer) bokov škár 

ASODURom-GBM 
Základný náter (primer) ASODUR-GBM je nutný iba 
pri vysokom zaťažení špár. V ostatných prípadoch 
je možné škáry rovno zaliať ASODURom-EP/FM. 
Technologická prestávka medzi nanesením 
základného náteru (primeru) ASODUR-GBM a 
zálievkou špár ASODURom-EP/FM činí 1 - 6 hod. pri 
+ 23°C. 
 
4. Zaliatie špárovacou hmotou 
Dôkladne premiešaný ASODUR-EP/FM sa naleje do 
špár. 
 
Rozmer škár a spotreba materiálu: 
Životnosť (trvanlivosť) utesnenia škáry závisí na 
správnom rozmere špáry. Šírka škáry musí byť  
zvolená tak, aby max. rozťažnosť materiálu (3% šírky 
špáry) nebola trvale prekračovaná. Nasledujúca 
tabuľka udáva smerné hodnoty pre rozmery špár a 
spotrebu materiálu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schematické znázornenie určenie optimálnych 
rozmerov škáry: 
 
< grafika > 
 
Maximálna možná záruka dobrého vyšpárovania 
závisí na správnom určení rozmerov škáry resp. 
prevedeniu: 
 
šírka škáry 
 
v mm  

hĺbka škáry 
v mm 

spotreba 
materiálu 
g/bm 

6 
8 

10 
12 
15 
20 
20 
50 

6 
8 

10 
10 
10 
12 
15 
20 

cca.    50 
cca.    90 
cca.  140 
cca.  170 
cca.  210 
cca.  330 
cca.  410 
cca.1350 

 
Fyziologické chovanie a ochranné opatrenia: 
 
ASODUR-EP/FM je po vytvrdení fyziologicky 
nezávadný. 
Tužidlo (zložka B) je leptavé. 
Pri spracovaní dodržovať bezpečnostné predpisy, 
záznamový list 023 a pokyny uvedené na obaloch. 
 
Dôležité upozornenia: 
 
 Vyššie teploty skracujú dobu spracovateľnosti. 

Nižšie teploty predlžujú dobu spracovateľnosti 
a vytvrdzovania. Spotreba materiálu sa zvyšuje 
rovnako pri nižších teplotách. 

 Vytvrdené zvyšky výrobku sa likvidujú podľa 
predpisu pre „Epoxidové živice“ číslo 
odpadového kľúče 57123. 

 
GISCODE: RE 1

 
 


