
 
ASOCRET- M30 
Viðgerðar- og jöfnunarmúr á veggi og gólf   

fyrir allt að 30mm þykkt 
 
 

4 efni í einu. 
 
 

Efniseiginleikar: 

• til notkunar úti sem inni 

• nánast engin rýrnun 

• hraðharnandi 

• sufatþolið 

• vinnanlegt fá 3 – 30  

• auðvelt í notkun, mjög þjált 

• hohe stan á lóðréttum flötum og neðan í loft 

• fljótt yfirvinnanlegt 
 
 

Notkunarsvið: 

ASOCRET-M30 er notað til þess að gera við holur 
og skemmdir í veggjum og gólfi, allt að 30 mm í 
einni umferð. Einnig til þess að búa til hulkýla og 
vatnsþolinn filtermúr.  

Reaktivir eiginleikar gera kleyft að vinna með 
efninu við hátt rakastig jafnt sem lágt hitastig, án 
þess að það hafi veruleg áhrif á hörðnunartíma. 

 

Tæknilegar upplýsingar: 

Grunnefni: sandur, sement ásamt íbætiefnum 
Litur: ljósgrár 
Vatnsþörf: ca. 4,50 - 5,25 l/25kg 
 ca. 1,10 - 1,30 l/6kg 
Eðlisþyngd: ca. 1,6 kg/dm3  

Vinnsluhiti: minnst +5 Co til  30 Co 

Vinnslutími : ca. 30 mín * 

Yfirvinnanlegt: eftir ca. 3 t. 

Brotstyrkur: Eftir 28 daga ca. 5,0 N/mm2 
  

Togstyrkur: Eftir 20 daga ca. 5,0 N/mm2  
Vatnsupptaka:  <0,1kg/m2 x h0,5 
Sölueining: 6 og 25 kg pokar 

Efnisnotkun:  
Gólfútlögn ca. 1,4 kg/m2/mm  
Hulkýll ca. 3,0 kg/m 
Geymsluþol: 6 mán. í upphaflegum, lokuðum  

umbúðum, í þurru umhverfi  
 

* Vinnslutími miðast við +23oC / 50% loftraka 

 

Vinnuflötur: 
Vinnuflötur verður að vera fastur í sér, laus við ryk, 
óhreinindi og öll efni sem hindrað geta binding. 
Morkinn múr þarf að hreinsa ca. 2cm út frá 
skemmd. Ef um mikla saltútfellingar er að ræða þá 
skal meðhöndlað með ESCO-FLUAT. Vinnuflöt á 
að steinka þannig að hann sé vel rakur. Mjög 
gljúpa fleti skal grunna með ASO-Unigrund-K. 
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Framkvæmd: 

Hellið hreinu vatni í blöndunarílátið,  4,5–5,25 l , 
allt eftir því hve þykk lögunin á að vera og 
bætið síða þurrefninu út í. Þetta er hrært með 
borvél,  (ca.   300 -700 snún/mín) í 2 – 3 mínútur, 
eða þar til komin er mjúk og kekkjalaus lögun. 
Látið standa ca. 5 mín. Og hrærið þá lítillega aftur 
upp í lögun-inni.  

 

Útlagning á fleti: 

ASOCRET-M30 má daga á, allt að 30 mm í 
einni umferð. Þegar efnið er farið að taka sig, 
er hægt að ýfa yfirborðið upp, t.d. með 
filtbretti. 
 

Viðgerðir: 

Eftir steinkun er fyrst gert gróft bindilag og síðan fyllt 

upp (allt að 30 mm) með ASOCRET-M30. Yfirborð 
síðustu umferðar er síðan meðhöndlaðupp, t.d. með 
filtbretti. 

 

Gerð hulkýls/kverkfyllingar: 

Þegar kverkin hefur verið hreinsuð og rétt 
undirbúin þá er byrjað á því að slamma/kústa 
með AQUAFIN-1K og  ASOCRET-M30 síðan 
smurt á blautt í blautt. Armar hulkýls eiga að 
vera lágmark 4 cm, þ.e. upp á vegg og út á 
gólf. Efni yfir hulkýlinn má í fyrsta lagi bera á 
eftir ca. 3 t. Fer eftir veðri og/eða aðstæðum. 
Hér gildir að hátt hitastig styttir og lágt hitastig 
lengir biðtíman. 

Ábendingar: 
 

•        Verjið fleti sem ekki á að meðhöldla með 
ASOCRET-M30.  

•        Efni sem er byjað að taka sig má ekki 
hræra upp með vatni.  

•       Verjið ASOCRET-M30 gegn of hraðri 
hörðnun (hátt hitastig, mikill vindur). Úðið 
reglulega með vatni eða notið 
yfirbreiðslu. Verjið sömuleiðis gegn sól, 
regni og frosti 

Sjá ennfremur: 
https://www.schomburg.com/de/en/products/asocret-m30 

 

GISCODE: ZP 1  

 

 

 


