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Właściwości:
ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą 
cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu 
odznacza się bardzo dobrym płynięciem. 
ASOCRET-BM  wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny 
kapilarnie.

Zastosowanie:
ASOCRET-BM jest stosowany do wypełniania pustek w 
murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony 
poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. 
ASOCRET-BM służy także do wypełniania odwiertów po 
wykonaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-F 
lub AQUAFIN-IB2. Wypełnianie może być wykonywane 
grawitacyjnie lub przez wtłaczanie pod ciśnieniem.

Dane techniczne:
Baza:   zaprawa cementowo-trasowa
Kolor:   szary
Gęstość nasypowa: 0,9 g/cm3

Zapotrzebowanie
na wodę:  33% = 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej
zaprawy:  ok. 2 kg/dm3

Czas obróbki:  1 godzina
Wytrzymałość:  4 N/mm2 po 1 dniu
   10 N/mm2 po 7 dniach
   15 N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie:  worek 25 kg
Magazynowanie: w suchych warunkach 12miesięcy,   
  rozpoczęte opakowania dobrze   
  zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Podłoże:
Obrabiane podłoże nie może zawierać gipsu. Odwierty 
należy starannie odpylić.

Obróbka:
ASOCRET-BM należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 
8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje 
mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z 
mieszadłem. ASOCRET-BM 
należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie 
lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące. Przy 
wykonywaniu przepony poziomej metodą odwiertów, 
wypełnione otwory należy ponownie nawiercić po ok. 16-24 
godzinach w celu wprowadzenia płynu iniekcyjnego.

Przed zastosowaniem należy zapoznać sie z aktualną kartą 
charakterystyki.
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Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbą doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia 
Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci 
swą ważność.             08/03 MR (01/93 AN/RV)


