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Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.     

ASO®-Unigrund

Koncentrát ASO-Unigrund-K připravený k použití ASO-Unigrund-GE

Vlastnosti:
ASO-Unigrund-K a -GE jsou penetrační nátěry na bázi 
disperze syntetické pryskyřice bez obsahu rozpouštědel.
Slouží ke zlepšení přilnavosti následných plošných izolací,
omítek, barev a lepidel na obklady s obsahem vody
a zušlechtěných plastem. Zpevněním povrchu se zvýší jeho
nosnost. Ošetřením ASO-Unigrundem se zabrání příliš
rychlému odvodu vody u následně nanášeného materiálu,
prodlužuje se doba zpracovatelnosti a snižuje nebezpečí
vzniku trhlin při smrš�ování. ASO-Unigrund-GE je kvůli
rozeznání penetrovaných ploch zbarven zeleně (proto jej
používáme pouze pod izolacemi či lepidlem na obklady).

Oblasti použití:
ASO-Unigrund-K a -GE slouží jako zpevňující a vlhkosti 
zamezující penetrace na nasákavé a lehce sprašující 
podklady jako jsou sádrové stavební hmoty (omítky, desky,
mazaniny, palubky), azbestocement, beton a zdivo. Dále
lze tyto prostředek použít pro zlepšení přilnavosti plošných
izolací (např. COMBIFLEX, SANIFLEX), plastových omítek
a barev (např. ADICOR) a lepidel na obklady jako jsou
ASOFIX, MONOFLEX a UNIFIX. Vhodné i pro vnější plochy.

Technické údaje:
Báze: modifikovaná disperze syntetické

pryskyřice
Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C
Hustota: 1,0 g/cm3

Čištění: v čerstvém stavu vodou
Skladování: bez mrazu, min. 6 měsíců
Spotřeba: 30–80 g/m2 ASO-Unigrund-K

cca. 200 g/m2 ASO-Unigrund-GE

Podklad:
Podklad musí být nosný, čistý, suchý a prostý olejů, starých
nátěrů a jiných zbytků.

Zpracování:
ASO-Unigrund-K se podle charakteru a nasákavosti pod-
kladu ředí vodou v poměru 1:3 až 1:6. ASO-Unigrund-GE
je předmíchaný. Aplikujeme pouze štětcem nebo kartáčem,
eventuelně vhodnou stříkačkou. Další opracování plochy je
možné až po úplném zaschnutí ASO-Unigrundu.
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