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ASOL-FE Výr. č.: 2 02840 
Bitúmenový prednáter / ochranný náter 
 
 
Vlastnosti: 

 Bitúmenová emulzia hotová priamo k použitiu; 

 ekologický (bez obsahu rozpúšťadiel); 

 možnosť aplikácie natieraním alebo striekaním; 

 pre interiér a exteriér. 
 
Oblasti použitia: 
ASOL-FE sa používa ako ochranný náter proti 
zemnej vlhkosti a prírodným agresívnym látkam 
v úrovni zeminy. Vhodný na betón, omietky alebo 
murivo pivníc, steny, základy, šachty, a pod. Taktiež 
sa používa ako prednáter pod COMBIDIC-1K, 
COMBIDIC-2K, natavované polymerbitúmenové 
pásy alebo KSK-Abdichtungsbahn. 
 
Technické údaje: 
Báza: destilovaný  bitúmen 
Farba: hnedočierna 
Hustota: 1,01 kg/dm

3 

Obsah pevných častíc: cca. 61 % 
Penetrácia: nie je potrebná 
Spotreba: cca. 200 – 250 ml/m

2
/prac. 

krok 
Teplota pri spracovaní / 
teplota podkladu: +5°C až +30°C 
Dodávané balenia: 5, 14, 28 l vedrá 
Skladovanie: 12 mesiacov v originálnych 

uzavretých nádobách, 
otvorené balenia urýchlene 
spotrebovať; 

 chrániť pred mrazom 
Čistenie: náradie sa po použití 

ihneď očistí pomocou 
vody alebo prípravku 
AQUAFIN-Reiniger 

 
Podklad: 
Podklad musí byť suchý, únosný, rovný, 
s otvorenou pórovou štruktúrou, bez štrkových 
hniezd, trhlín, drážok, cudzorodých látok, 
olejov, mastnôt či farebných náterov. Cementové 
mlieko sa odstráni, hrany sa zošikmia alebo 
zaoblia. Murivo sa celoplošne vyrovná. Štrkové 
hniezda v betóne alebo dištančné prvky debnenia 
(vyškrabané do hĺbky cca. 2 cm) sa vyplnia 
pomocou ASOCRETu-RN alebo cementovej malty 
(MG III) s prísadou ASOPLAST-MZ. Murované 
plochy sa opatria cementovou omietkou (MG III). 

V styku základovej dosky s obvodovým murivom 
sa oblasť kúta pretrie AQUAFINom-1K a následne 
sa hneď vytvorí fabión s polomerom zakrivenia 
min. 4 cm z ASOCRETu-RN resp. cementovej 
malty (MG III) s prísadou ASOPLAST-MZ vytvorí 
fabión (aplikácia „čerstvý do čerstvého“). Po 
úplnom vytvrdnutí sa celá oblasť vrátane 15 cm 
širokého pruhu na čelnej strane základovej dosky 
ošetrí ASOLom-FE. 
 
Spracovanie: 
Ochranný náter: 
ASOL-FE sa nanáša pomocou štetca, valčeka alebo 
vhodného striekacieho zariadenia min. v 2 
pracovných krokoch.  Pred aplikáciou nasledujúcej 
vrstvy musí nanesený náter vyschnúť, aby pri práci 
nedošlo k jeho porušeniu.  
 
Prednáter pod COMBIDIC-1K: 
ASOL-FE sa na stavbe zriedi pitnou vodou 
v pomere 1:5. Zamiešaný materiál sa nanáša na 
odborne pripravený podklad pomocou valčeka, 
štetca, metly alebo vhodného striekacieho zariadenia. 
K nasledovnej aplikácii COMBIDICu-1K resp. 
COMBIDICu-2K sa pristúpi až po úplnom 
preschnutí tohto prednáteru. 
 
Prednáter pod natavované polymerbitúmenové 
pásy alebo KSK-Abdichtungsbahn: 
ASOL-FE sa v závislosti od nasiakavosti podkladu 
zriedi pitnou vodou v pomere max. 1:1. Zamiešaný 
materiál sa nanáša na odborne pripravený 
podklad pomocou valčeka, štetca, metly alebo 
vhodného striekacieho zariadenia. K nasledovnej 
aplikácii natavovaných polymerbitúmenových pásov 
alebo pásov KSK-Abdichtungsbahn sa pristúpi až 
po úplnom preschnutí tohto prednáteru. 
 
Drenážne a ochranné dosky 
Izoláciu je potrebné vhodným opatrením resp. 
vrstvou ochrániť pred silným slnečným žiarením a 
mechanickým poškodením. K tomuto účelu sa môžu 
použiť iba rovinné ochranné alebo drenážne 
dosky. Ak sa stavebný výkop bude zasypávať 
súdržnou zeminou, je potrebné ochranné 
a drenážne dosky nalepiť na zaizolovaný podklad 
celoplošne; spoje jednotlivých dosiek nesmú 
vykazovať medzery. Ochranné vrstvy nesmú  
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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. 

50/08 BWA/BWI SF/Ku/KD/KK/MH 
 

pôsobiť na izoláciu bodovým ani lineárnym tlakom. 
Nopové pásy a vlnité ochranné dosky nie sú preto 
vhodné. 
 
Drenáž sa realizuje podľa DIN 4095. Ochranné 
dosky z neporézneho materiálu sa lepia 
COMBIDICom-2K. 
 
Upozornenia: 
 ASOL-FE sa nesmie spracovávať v prípade 

pretrvávajúcich či blížiacich sa prehánok, alebo 
pokiaľ teplota ovzdušia / podkladu klesne pod 
+5°C. 

 Neošetrované časti plôch je treba chrániť pred 
pôsobením ASOLu-FE. 

 Bitúmenové povrchové úpravy sa vo 

všeobecnosti musia chrániť pred 
poveternostnými vplyvmi ako napr. silné 
slnečné žiarenie, mráz, vietor. 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 
GISCODE: BBP 10 
 
 
 
 
 
 
 

 


