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ASOCRET-P/HB
Mineralna warstwa sczepna

Nr art. 5515ASOL-FE
Bitumiczna powłoka ochronna- ekologiczna emulsja bitumiczna

Właściwości:
ASOL-FE jest gotową do użycia, nie zawierającą 
rozpuszczalników, polichlorków fenoli i dwufenyli 
emulsją bitumiczną, która po stwardnieniu tworzy 
wodoszczelną warstwę uszczelniającą.
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz. 
ASOL-FE nanosić można pędzlem lub pistoletem na 
suche lub wilgotne podłoża.

Zastosowanie:
ASOL-FE stosuje się jako powłokę chroniącą przed 
działaniem substancji agresywnych znajdujących 
się w gruncie, na takie podłoża jak beton, tynk, mur 
ceglany oraz do uszczelniania piwnic, ścian, funda-
mentów, wykopów itp., oraz jako warstwę gruntu-
jącą pod COMBIDIC 1K, COMBIDIC-2K, KSK-Ab-
dichtungsbahn lub folie polimerowo-bitumiczne. 

Dane techniczne:
Baza:    bitumy destylowane
Barwa:    brązowo-czarna
Ciężar właściwy:  1,01 g/cm3

Wiązanie:   przez wyschnięcie
Gruntownie:   nie wymagane
Zużycie:   200 - 250 ml/m2 na   
   warstwę (wymagane min.  
   2 warstwy)
Temp. obróbki:  + 5°C do + 30°C 
Czyszczenie:   Narzędzia po użyciu 
   natychmiast umyć wodą, 
   po zaschnięciu
   AQUAFIN-Reiniger

Magazynowanie: zabezpieczony przed mrozem 
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemni-
kach, po otwarciu niezwłocznie zużyć.

Opakowania:   5,14, 28 l.

Podłoże:
Podłoże powinno być suche, nośne, równe, czyste 
wolne od olei i tłuszczy i materiałów zmniejszają-
cych przyczepność. Podłoża zawierające mleczko 
cementowe i luźne elementy oczyścić mechanicznie. 
Gniazda żwirowe oraz ubytki powyżej 2 cm należy 
wypełnić zaprawą ASOCRET-M30 lub zaprawą 
cementową klasy min. P III z dodatkiem ASOPLAST-
-MZ.

Obróbka:
ASOL-FE należy nanosić przy pomocy pędzla, wał-
ka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego 
(min. w 2 przejściach).
Aby umożliwić szybkie wyschnięcie powłoki, kolej-
ną warstwę należy nakładać dopiero po wyschnię-
ciu poprzedniej. Świeżo naniesione powłoki należy
chronić przed mrozem.

Powłoka gruntująca pod COMBIDIC 1K,         
COMBIDIC-2K :
ASOL-FE rozrobić z wodą 1:5. Materiał nakłada się 
wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpo-
wiednim urządzeniem natryskowym na przygotowa-
ne podłoże. Aplikacja COMBIDIC 1K, 
COMBIDIC-2K może nastąpić po całkowitym wy-
schnięciu warstwy gruntującej.

Powłoka gruntująca pod KSK-Abdichtungsbahn lub 
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ASODUR®-EMBASOl-FE

folie polimerowo-bitumiczne:
W zależności od chłonności podłoża ASOL-FE 
może być rozcieńczony czystą wodą w max. pro-
porcjach 1:1.
Wymieszany materiał nakłada się wałkiem, pędz-
lem, szczotką dekarską lub odpowiednim urzą-
dzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. 
Aplikacja KSK-Abdichtungsbahn lub folie polime-
rowo-bitumiczne może nastąpić po całkowitym 
wyschnięciu warstwy gruntującej.

Wskazówki:
• Nie obrabiać w czasie lub przed zapowiadanym 
deszczem oraz przy temperaturze powietrza lub 
podłoza poniżej + 5oC
• Powierzchnie nie podlegające obróbce należy 
zabezpieczyć przed działaniem ASOL-FE.

Należy przestrzegać obowiązującej Karty          
charakterystyki WE! 

GISCODE: BBP10

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 służbę 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.                                                                                                                        SF/KD/KK 10/16


