
Ondergrondvoorbereiding
Zie merkblad ”Algemene verwerkingsaanwijzingen
voor schacht-en riool reparatiemortel“.

Verwerking
Ombran IW wordt droog met de platte hand (rub-
beren handschoen dragen!) opgebracht en krach-
tig in de ondergrond gewreven. Eventueel moet de
procedure worden herhaald. Plaatsen waarop het
product niet volledig heeft gereageerd vanwege
ontbrekend water, moeten worden bevochtigd.
Deze maatregel is absoluut noodzakelijk om te
voorkomen dat de onvolledige hydratatie van het
product geen aanmaakvloeistof onttrekt aan het
product wat er daarna wordt opgebracht.

Overige richtlijnen
In uitgeharde toestand is ombran IW een star
afdichtingsproduct. Scheuren, inklinkingen, vervor-
mingen of bewegingen die daarna worden veroor-
zaakt door de constructie kunnen ondichtheden
veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen
Houdt u zich aan de gevareninstructies en de vei-
ligheidsaanbevelingen op de etiketten en in de vei-
ligheidsinformatiebladen. GISCODE: ZP1

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Snel en permanent sluiten van grotere oppervlakkige lekkages
• Toepasbaar op metselwerk en beton
• REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

• Cementgebonden, één-component 
• Tast bouwstaal niet aan (chloridevrij) 
• Zet uit bij waterbelasting (zelfafdichtingseffect) 
• Hecht extreem goed op minerale ondergronden

Verwerkingsrichtlijnen
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ombran IW
Snelbindende mortel voor het dichten van 
waterdoorbraken met een groter oppervlak



Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Verweringstijd  sec < 30  bij + 20 °C en 50 % 
relatieve luchtvochtigheid  

Verwerkingsvoorwaarden  °C  + 5 tot + 30  Lucht-, ondergrond en  
materiaaltemperatuur  

Verbruik**  kg/m2/mm  afhankelijk  kant-en-klare droge mortel  
van de  
ondergrond

Technische eigenschappen ombran IW

Productkenmerken ombran IW

Kleur grijs

Levering 10 kg emmer 

Gereedschapsreinigingsmiddel water

Opslag De gesloten originele verpakkingen zijn bij temperaturen tussen 
+ 5 °C en + 25 °C in een droge omgeving minimaal 1 jaar houdbaar. 
Voor transport gelden dezelfde voorwaarden.

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmalen. Raadpleeg hiervoor ons 
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften. "Het MC-afvalverwerkings-
concept 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.

**Verbruikshoeveelheden zijn objectspecifiek en afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond, evenals
van de opslag-, verwerkings- en ondergrondtemperatuur. Om de objectspecifieke verbruikshoeveel-
heden 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 09/14. 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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