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ASOFLEX-SDM Výr. č.: 2 03109 
Elastický 2-zložkový tesniaci tmel 
 

 Elastický; 

 bez obsahu rozpúšťadiel; 

 vysoká prídržnosť; 

 vodonepriepustný; 

 dobrá teplotná odolnosť, odolnosť proti 
teplotným výkyvom; 

 odolný proti nízko koncentrovaným zásadám a 
kyselinám. 

 
Oblasti použitia: 
ASOFLEX-SDM sa používa k utesneniu prestupov 
potrubí, podlahových vpustov a ukončovacích líšt. 
V rámci vytvárania plošnej izolácie odporúčame 
tesnenie z ASOFLEXu-SDM prepracovať 
ASOFLEXom-AKB. 
 
Technické údaje: 
Báza:  polyuretánová živica 
Farba: sivá 
Viskozita: konzistencia stierky 
Objemová hmotnosť *: 1,45 g/cm3 
Zmiešavací pomer: 6 : 1 obj. dielov 
Teplota pri spracovaní  
(ovzdušie, stavebná 
konštrukcia): +10°C až +35°C pri rel. 

vlhkosti ovzdušia max. 
80 % 

Spracovateľnosť *: cca. 45 min 
Možnosť prepracovania *: po cca. 16 hodinách 
Vytvrdnutie *: po 7 dňoch 
Tvrdosť Shore-A: 90 
*   Uvedené hodnoty platia pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 

vzduchu 50 %. 

 
Čistenie:   
Pracovné náradie sa vyčistí ihneď po použití 
pomocou prípravku ASO-R001. 
 
Dodávané balenia:  
1 kg (zložky A a B sa dodávajú v predpísanom 
zmiešavacom pomere) 
 
Skladovanie:  
12 mesiacov v originálnom uzavretom balení, v chlade 
a na suchu.  
Vykryštalizovaný materiál sa môže navrátiť do 
pôvodného stavu pomocou teplého kúpeľa (50 °C až 
60 °C, cca. 2 hodiny). Následne sa materiál môže 
opäť použiť. 

Zohľadnite prosím nariadenia pre  skladovanie 
materiálov nebezpečných pre spodné vody. 
Pri dlhšom skladovaní môže poklesnúť reaktivita 
materiálu. 
  
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. 

Podľa charakteru ošetrovaného podkladu je treba 
zvoliť vhodný postup prípravy podkladu ako napr. 
zametanie, povysávanie, vydrhnutie kefou, 
prebrúsenie, opieskovanie. Podľa typu daného 
podkladu musia byť mimo toho splnené 
nasledujúce kritériá: 
 
Cementom pojené plochy: 
 trieda betónu:  min. C20/25 

 trieda poteru:  min. EN 13813 CT-C25-F4 

 trieda omietky:  P IIIa / PIIIb  

 vek:   min. 28 dní 

 zvyšková vlhkosť ≤ 4% (CM-metóda) 

 odtrhová pevnosť: ≥ 1,5 N/mm2 (platí pre 
vodorovné plochy – betóny,  potery) resp. ≥ 0,8 
N/mm2 (platí pre zvislé plochy – omietky) 

 
Kovové plochy: 
Povrchová čistota ocele: min. SA 2½ (DIN EN 

ISO 12944)  
 
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. Konzistencia pre 
stierkovanie sa nastaví počas miešania.   
 



 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

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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Postup pri aplikácii / spotreba: 
 
Penetrácia nasiakavých podkladov: 
Pred aplikáciou ASOFLEXu-SDM sa podklad 
napenetruje ASODURom-GBM v dvoch pracovných 
krokoch – pozri technický list ASODURu-GBM 
(spotreba: cca. 300 – 500 g/m2/pracovný krok, 
technologická prestávka medzi prvou a druhou 
vrstvou cca. 3 – 6 hodín). V druhom pracovnom 
kroku sa čerstvo nanesený ASODUR-GBM 
posype kremičitým pieskom zrnitosti 01 – 0,6 mm 
(spotreba: cca. 1000 g/m2). 
 
Základný náter pre nenasiakavé podklady 
(podlahové vpusty, príruby a pod.) z nerezovej 
ocele alebo plastov (tvrdé PVC, ABS): 
Podklady z nerezovej ocele, farebných kovov 
alebo plastov (PVC alebo ABS) sa prebrúsia a 
odmastia. Následne sa na kontaktné plochy 
štetcom nanesie INDU-Primer-N v jednom 
pracovnom kroku a rovnomerne sa rozotrie 
pomocou handry (spotreba: cca. 10 ml/m2). 
 
Utesnenie: 
Utesňovaná oblasť sa prestierkuje / vyplní 
ASOFLEXom-SDM tak, aby sa do tesniaceho 
tmelu neuzavreli vzduchové dutiny (spotreba: cca. 
1,45 g/cm3). Následne sa  oblasť posype 
kremičitým pieskom zrnitosti 0,1 – 0,6 mm 
(spotreba: cca. 1000 g/m2). 
 
Upozornenia: 

 Neošetrované časti plôch je treba chrániť pred 
pôsobením ASOFLEXu-SDM. 
 
 
 

 Vyššie teploty skracujú čas spracovateľnosti. 
Nižšie teploty predlžujú čas spracovateľnosti a 
vytvrdzovania. Spotreba materiálu sa taktiež 
zvyšuje pri nižších teplotách. 

 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. 

 Syntetické živice ako ASODUR-GBM,  
ASOFLEX-SDM 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: PU40 
 

  
 

 

 
 
 
 

 


