
Ondergrondvoorbereiding
Zie merkblad "Algemene verwerkingsaanwijzingen
voor hybridesilicaatcoatings“. 

Mengen
Ombran FT-Hars en ombran FT-Harder moeten via
een enkelvoudig, sneldraaiend roerwerk (min. 500
omwentelingen per minuut) minimaal twee minu-
ten lang homogeen worden gemengd. Vervolgens
moet de poedercomponent FT-poeder er onder
langzaam roeren aan worden toegevoegd. Daarna
moet het geheel nog eens op hoge snelheid (min.
500 omwentelingen per minuut) minimaal twee
minuten worden gemengd. Hierbij mogen uitslui-
tend spiraalvormige roerders of korfmixers con-
form apparatuurplanning worden gebruikt. Het
mengen met de hand alsook deel-mengen is niet
toelaatbaar. Aan ombran FT mag geen water wor-
den toegevoegd.

Mengverhouding
Zie tabel "Technische eigenschappen". Voor 22 kg
gereed product zijn 6,8 kg ombran FT-Hars, 4,2 kg
ombran FT-Harder en 11 kg ombran FT-Poeder
nodig.

Verwerking (hand)
Ombran FT wordt met een troffel, kunststof-of sta-

len vlakspaan op de voorbereide ondergrond aan-
gebracht. Eerst wordt er een dunne schraplaag
(met hoge druk) ombran FT aangebracht. Deze
wordt direct "nat-in-nat" ook (met hoge druk) over-
laagt en in één arbeidsgang aangebracht tot een
schraplaag van 4 mm. Handmatig veroorzaakte
oneffenheden (spaanslagen) moeten direct wor-
den bijgewerkt.

Verwerking (spuitapplicatie)
Gelieve voor verwerking d.m.v spuiten onze spe-
ciale raadgeving te vragen, of onze uitrustings-
planner te raadplegen.

Nabehandeling
Tijdens de verwerking en de 24 uur daarna moet
ombran FT worden beschermd tegen water en
intensief zonlicht. Een hoge relatieve luchtvochtig-
heid > 80 % bevordert het uithardingsproces.
Condensvorming kan na toepassing voorkomen.
Tijdens deze periode dienen de lucht en onder-
grondtemperatuur tussen + 10 °C en + 25 °C te
liggen.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de
veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de
veiligheidsinformatiebladen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Coatingsysteem voor afscheiderinstallaties voor vetten
• Coatingsysteem voor afscheiderinstallaties voor lichte vloeistoffen
• Coatingsysteem conform WHG § 62 (waterhuishoudingswet)
• REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Inhalatie periodiek, verwerking, watercontact continue

• Beschermingsysteem, verwerkbaar met de hand en verspuitbaar
• Hoge chemicaliënbestendigheid
• Goede hechting op beton en minerale ondergronden, staal-en edelstaal installatiedelen.
• Electrostatisch geleidend
• Bestand tegen stookoliën, benzine- en dieselbrandstoffen, biodiesel, transmissieolie en

verbrandingsmotoroliën
• Keuringsrapporten volgens DIN EN 1825-1 en DIN EN 858-1
• Algemene goedkeuring bouwtoezicht

Verwerkingsrichtlijnen
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ombran FT
Hybride-silicaatcoating
voor afscheidingsinstallaties 



Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Mengverhouding Gewichtsdelen 30,9 ombran FT-Hars
19,1 ombran FT-Harder
50,0 ombran FT-Poeder

Verwerkingstijd min ca. 30

Verwerkingsvoorwaarden °C + 10 tot + 25 Lucht-, materiaal- en
ondergrondtemperatuur

K 3 Dauwpuntafstand
% max. 80 Rel. luchtvochtigheid

alleen tijdens applicatie

Verbruik** kg/m2/mm ca. 1,5

Laagdikten mm ≥ 4 bij schraplagen

Soortelijk gewicht verse mortel kg/dm3 ca. 1,56

Druksterkte N/mm2 ca. 25,0 na 1 dag

Buigsterkte N/mm2 ca. 14,0 na 7 dagen

Technische eigenschappen ombran FT

Productkenmerken ombran FT

Kleur zwart

Levering 6,8 kg blik (Hars), 4,2 kg jerrycan (Harder), 11 kg emmer (Poeder) 

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Reinigingsmiddel U 

Opslag De gesloten originele verpakkingen zijn bij temperaturen tussen 
+ 5 °C en + 25 °C in een droge omgeving minimaal 1 jaar houdbaar.
Voor het transport gelden dezelfde voorwaarden. Ombran FT Hars is
maximaal 6 maanden houdbaar. 

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatie-
blad  voor verpakkingsvoorschriften. "Het MC-afvalverwerkingsconcept
voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen". Dit sturen wij
u op aanvraag graag toe.

* Alle technische waarden zijn, voor zover niet anders vermeld, bij + 23 °C en 50 % relatieve 
luchtvochtigheid vastgesteld.

**De verbruikshoeveelheden zijn objectspecifiek en afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond,
evenals van de opslag-, verwerkings- en ondergrondtemperatuur. Om de objectspecifieke verbruiks-
hoeveelheden te bepalen, adviseren wij om vooraf een proefvlak aan te leggen.

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 11/17. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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