
ombran IW 
Gyorskötésű habarcs felületi vízbetörések lezárására 
Terméktulajdonságok 
• 
• 
• 
• 

A vízbetörést azonnal és tartósan megállítja 
A beton vasalását nem támadja meg (kloridmentes) 
Vízzel érintkezve duzzad (öntömítő hatás) 
Kiválóan tapad ásványi alapú aljzatokra 

 
Alkalmazási területek 
• 
• 

Felületi vízbetörések és tömítetlenségek gyors lezárása 
Betonon és téglafalazaton alkalmazható 

 
Feldolgozás  
 

Aljzatelőkészítés/Előnedvesítés 
Az aljzat tisztának, laza részektől, portól, olajtól és 
más tapadást gátló anyagtól mentesnek kell lennie. 
A szigetelendő aljzatban mozgás nem léphet fel. 
 
Feldolgozás 
Az ombran IW-t szárazon, kézzel (gumikesztyű 
használata kötelező!) kell a felületre felhordani, és 
erősen beledörzsölni az aljzatba. Szükség esetén 
a műveletet meg kell ismételni. 

 

Egyéb tudnivalók 
Megszilárdult állapotban az ombran IW egy merev 
tömítőanyag, ezért az építményen utólag 
jelentkező repedések, süllyedések, alakváltozások 
ill. mozgások tömítetlenséget eredményezhetnek. 
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 Műszaki tulajdonságok ombran IW 
 Tulajdonság Egység Érték Megjegyzés 
 Feldolgozási idő sec ≤ 30 20 °C-nál és 50 % rel. páratartalomnál      
 Alkalmazási hőmérséklet °C > 5 - 30 Aljzat és levegő 
 Anyagszükséglet kg/m2 függ az aljzat 

érdességétől 
Szárazhabarcs 

 
 Termékjellemzők ombran IW 
 Szín szürke 
 Eszközök tisztítása vízzel 
 Szállítás 10 kg-os vödör 
 Tárolás Bontatlan, eredeti csomagolásban, + 5°C és + 25°C között, száraz 

környezetben legalább egy évig tárolható. Ugyanezen követelmények 
vonatkoznak a szállításra is 

 Hulladék-ártalmatlanítás Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat 
maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a 
"Hulladékártalmatlanítás" információs adatlapunkat, melyet kérésre 
szívesen megküldünk. 

 
 
Biztonsági utasítások 
Kérjük, vegye figyelembe a biztonságtechnikai adatlapon feltüntetett biztonsági előírásokat! 

Megjegyzés: 
Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, 
alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A 
munkatársaink által adott, a termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik. 
 
Kiadás 10/05. Ez a kiadvány műszakilag át lett dolgozva, ezért az eddigi kiadások érvényűket vesztették, a továbbiakban nem használhatóak.  
Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti 
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