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 Producteigenschappen

•
•
•

ASO-UNIGROND-GE
Productinformatieblad Artikel 205536
Kant en klare grondering

 Technische gegevens

VALCKE
BOUWSPECIALITEITEN

 Verwerking

Snel drogend.
Universeel toepasbaar.
Water- en alkalibestendig.
Oplosmiddelvrij.

Basis: 
Kleur: 
Verwerkings
temperatuur:
S.g.: 
Reiniging:
Opslag:  

Verbruik: 

Ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van 
stoffen zijn die de hechting beïnvloeden. Vloeiende egalines 
moeten geschuurd en afgezogen worden. Instabiele en hecht-
ingsverminderende lagen, bijv. oude lijmresten, oude egalines,
vloerbedekkingsresten of verflagen verwijderen, resp. machinaal 
verwijderen, schuren, frezen of kogelstralen.

Verwerking
ASO-Unigrond-GE is gebruiksklaar. Het aanbrengen dient met 
een kwast, roller of geschikte spuitapparatuur te geschieden. 
Overzadiging resp. plasvorming moet vermeden worden.Verdere 
afwerking van de behandelde ondergrond is pas mogelijk na
volledige droging van ASO-Unigrond-GE.

•

ASO-Unigrond-GE reduceert de zuigkracht van de ondergrond, 
bindt het oppervlaktestof, werkt verstevigend en verhindert het 
te snel onttrekken van vocht uit egalines.
ASO-Unigrond-GE wordt toegepast voor het gronderen van 
zuigende en licht zandende ondergronden van gipsbouwstoffen 
(pleisters, platen, dekvloeren), beton en metselwerk. Tevens is 
het inzetbaar als hechtverbeteraar voor afdichtingen (bijv. 
SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M) en tegellijmen zoals LIGHTFLEX, 
MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX en uitvlakmassa‘s zoals 
SOLOCRET-15, SOLOPLAN-12, SOLOPLAN-3O en ASO-NM15.
ASO-Unigrond-GE is eveneens buiten toepasbaar.

 Toepassingen

 Attentie

 Opmerkingen

gemodificeerde kunstharsdispersie
groenachtig ingekleurd

+ 5° C tot + 30° C
1,0 g/cm³
in verse toestand met water
vorstvrij, in gesloten verpakking
15 maanden houdbaar.
ca. 200 g/m²

• De grondering moet volledig droog zijn alvorens de
   volgende laag wordt aangebracht. 
• Niet nat-in-nat werken
• Spuitapparatuur direct water reinigen
• Niet te behandelen vlakken afschermen tegen inwerking
   van ASO-Unigrond-GE. 
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De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van
onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te
documenteren over de verschillende 
toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen 
nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele 
mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te 
raadplegen.


