
ombran L 450 flex
Genaaide E-CR glasvezelmat voor renovatie met handlaminaat in 
combinatie met de orgaminerale hars ombran SC

Fabricage 
Het glasvezeldoek moet worden vervaardigd op een 
wijze die geschikt is voor verwerking.
Dit kan weerbestendig worden gedaan door met de 
hand te scheuren of te knippen. 
Als knipgereedschap kan een geschikte hand- of 
elektrische schaar worden gebruikt.

Verwerking
Zie de folder "Algemene verwerkingsinstructies voor 
renovatie met handlaminaat".

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• E-CR glasvezeldoek voor saneren met handlaminaat
• Bekledingsmethode voor beloopbare bouwdelen in de riolering
• Linerverbinding in rioolschachten
• Bekleding van mangatkanalen of onderdelen
• Aanvulling op Gfk-elementen en -panelen

• Goede benatting
• Goed handelbaar
• Gemakkelijk te scheuren en te snijden
• Volledig corrosiebestendige genaaid glasvezeldoek  

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen 

Verbruik (hars) 1) ml/m²                   ca. 
             3.000  4.000

Afhankelijk van toepassing en ondergrond

Technische eigenschappen ombran L 450 flex

Productkenmerken ombran L 450 flex

Verpakking

Opslag Gesloten originele verpakkingen kunnen bij temperaturen tussen+5 °C en 
+25 °C in een droge omgeving minstens 12 maanden worden opgeslagen.
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Veiligheidsvoorschriften
Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. 

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. Deze 
informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-steld, staan wij in 
voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken 
van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De algemeen erkende technische regels 
dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 04/22. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

Basisgewicht   g/m² ca. 460 Totaal complex van weefsels

Rolbreedte mm ca. 590

1) 3-lagige opbouw incl. Topcoat

rol à ca. 13 kg (ca. 50 m lang, ca. 29,5 m²)




