
 

 

Ombran ASP 
 
Хидроизолираща циментова смес с  
висока устойчивост на сулфати  
 

Характеристики на продукта 

• Устойчив на 15 м воден стълб 
• Високи устойчив на сулфати според DIN 4030 
• Позволява дифузия на водни пари  
• Добра адхезия към минерални, на циментова основа основи  
• Ръчно и машинно полагане  

 
 

Области на приложение 

• Хидроизолиране на конструкции в контакт с почвата, напр. канали, колектори, шахти и др.  
• Хидроизолиране на резервоари от капилярна влага, повърхностни води без налягане  
• Вътрешно и външно хидроизолиране на нови конструкции, както и рехабилитация на стари 

сгради   
 
 

Полагане 

 
Подготовка на повърхността/Намокряне 
Основата трябва да е чиста, здрава, да не 
съдържа анти-адхезионни вещества. За повече 
информация вижте „Общи съвети за полагане на 
разтвори за саниране на канали и специални 
разтвори”. 
 
Смесване 
Ombran ASP се смесва с вода, докато се получи 
хомогенна смес без бучки. Да се използват бавно-
въртящи се миксери. Ombran ASP се смесва най-
напред с малко количество вода за да се 
освободи всичкия въвлечен в сместа въздух, след 
което се добавя цялото необходимо количество 
вода, докато се получи необходимата пропорция 
на смесване. Полученият разтвор не трябва да 
пада от четката.  
 
Вижте таблицата с техническата информация за 
пропорцията на смесване. Както при всички 
циментови продукти, количеството на водата 
може да варира.  

 
Полагане 
В зависимост от областта на приложение, 
оmbran ASP се нанася на два слоя върху 
подготвената, леко навлажнена основа ръчно 
или чрез пръскане. Да се следи за 
равномерното нанасяне на материала. 
Относителната влажност не трябва да 
надвишава 80%, времето за чакане между 
слоевете трябва да е между 6 и 24 часа. 
 
Грижи 
Ombran ASP трябва да се предпази от бързо 
изсъхване, като ако е необходимо да се пръска с 
вода или да се вземат мерки за намаляване на 
евапорацията. Мерки според DIN 1045-3 са 
позволени, докато използването на специфични 
химически материали са забранени.  
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Техническа информация за ombran ASP 
Характеристика Единица Стойност* Забележка 
Плътност  kg/dm3 2.00  
Разливане cm 17 След 5 минути 
Пропорция на смесване т. ч. 100 : 22-27 ombran ASP : Вода 
Време за полагане минути 60 При  + 23 ºC и 50% относителна влажност 
Условия на полагане º C ≥ 10, ≤ 30 Температура на въздуха и повърхността 
Якост на натиск N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

16.0 
23.0 
35.0 
40.0 

След 1 ден 
След 2 дни 
След 7 дни 
След 28 дни 

Якост на опън N/mm2 8.0 При  + 23 ºC и 50% относителна влажност 
Покритие /сух разтвор/ kg/m2/mm 1.60 - 
Дебелина на полагане mm 2 

4 
За работна стъпка /слой/ 
Макс. обща дебелина 

 
 
Продуктови характеристики на ombran ASP 
Цвят Цимент-сив 
Опаковки 25 kg торба 
Съхранение Може да се съхранява на хладно и сухо място за поне една година в 

оригинални неотваряни опаковки.  
Изхвърляне Опаковките трябва да са изпразнени напълно! 

 
Съвет за безопасност 
Моля обърнете внимание на информацията за безопасност и съветите на етикетите на 
опаковките и страниците със информация за безопасност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: Информацията на тези страници се базира на нашия опит и най-доброто от нашето познание. Разбира се, 
тя не е задължителна. Тя трябва да е съобразена и приспособена към индивидуалните изисквания, цел за полагане и 
особено към местните условия. Нашите данни се отнасят към общоприети инженерни правила, които трябва да бъдат 
спазвани по време на полагането на материала. Ако това е осигурено, ние заставаме зад коректността на тези данни в 
рамките на нашите срокове и условия за продажба-доставка-и-обслужване. Препоръки от наши служители, които се 
различават от данните, съдържащи се в нашите информационни страници, са обвързващи само ако са представени в 
писмена форма. Общоприетите инженерни правила трябва да се спазват по всяко време. 
 
Издание 06/2007. Ако настъпят някои технически промени, старите издания са невалидни и е възможно да не се 
използват повече. Ако е публикуване ново издание, това става невалидно. 

www.izobul.com, office@izobul.com


