
OMBRAN W
Бързореагиращ ,набъбващ циментов материал за спиране на
течове

Характеристики на продукта

 Бързо спира водни течове
 Увеличава обема си по време на процеса на реакция (набъбващ ефект )
 Не съдържа съставки, които предизвикват корозия
 Сертифициран в съответствие с DIN 1164

Области на приложение

 Бързо спиране на течове в структури от бетон, зидария и камък
 Обмазване на тръби или връзките между тръбите
 Поправка на повредени връзки между тръби и пръстени на шахти
 Обмазване на вътрешни ъгли на компонентите и преходи между компонентите
 REACh- оценка ,сценарии-продължителен контакт с вода, периодично вдишване, полагане

Полагане
Подготовка на основата
Моля вижте „Общи указания за полагане на
материали за ремонт на шахти и канали”.
Повредените участъци трябва да бъдат изрязани
но ъгъл 45 º ( най-малко 3 см дебелина ) за да
има по-добра адхезия с основата

Смесване
Бързореагиращия циментов материал Ombran W
се смесва само с вода.Малко количество , колкото
е необходимо за ремонт на повредения участък,
се смесва с вода, забърква се с ръце за около 15-
20 секунди, докато се получи еднородна,
пластична смес.

Пропорции за смесване
Моля обърнете се към таблицата „Техническа
информация”. За 1 кг Ombran W са необходими
0.2 л вода. Както при всички циментови продукти,
количеството на водата може да варира.

Полагане
При течове, притиснете вече готовия за работа
Ombran W върху най-дълбокото място където е
теча,притиснете по-силно и задръжте с ръка
около 1-2 минути.незабавно след това
отстранете излишния материал с мистрия или
маламашка.Когато правите това,започнете от
външната страна към средата, иначе има риск
все още не стегнал материал да започне да се
отлепва от основата.Използвайте ръкавици,
когато полагате материала.

Безопастност
Спазвайте указанията на етикета и листа за
безопастност.

Други инструкции
Ombran W е твърд, минерален
материал.Последващи пукнатини и
деформации, в резултат на конструктивни
работи, могат да доведат до понататъшни
течове.За да се получи дълготрайно покритие
ние препоръчваме да се направи последващо
защитно покритие с Ombran MHP .
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Техническа информация за Ombran W
Характеристика Единица Стойност* Забележка
Пропорция на смесване т. ч. 100 : 20 Ombran W : вода
Плътност на пресен
разтвор

kг/л 2.0

Якост на опън/натиск MPa 3/8
3.5/10
4 /13
7.5/25
5.5/40
5 / 40

След 1 час
След 3 часа
След 6 часа
След 1 ден
След 7 дни
След 28 дни

Разходна норма kg/m2/mm 1.7 сух разтвор
Време за реакция минути 1 При  + 20 ºC

Условия на полагане º C ≥ 5, ≤ 30 Температура на въздуха, основата и
материала

Продуктови характеристики на Ombran W

Цвят** цимент-сив
Опаковка 15 kg кофа

Съхранение Може да се съхранява на хладно (< 20 °С) и сухо място за поне една
година в оригинални неотваряни опаковки. Да се пази от мраз!

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.
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