
ombran flex 
Duurzame flexibele bekleding voor o.a. putten
in afvalwatergebieden

Ondergrondvoorbereiding
Na de voorbereiding door een geschikte methode
dient de ondergrond vrij van alle losse delen, stof,
olie of vet als ook van alle andere negatief werken-
de substanties te zijn. De ondergrond kan droog of
licht vochtig zijn. Voor verdere informatie, ook voor
andere punten, adviseren wij u het merkblad
„Algemene verwerkingsrichtlijnen voor flexible 
puthalsbekleding“ te raadplegen.
Mengen
Ombran flex bestaat uit een basis- (comp. A) en
een verhardingscomponent B, die in op elkaar
afgestemde verpakkingen wordt geleverd. Beide
componenten moeten zorgvuldig en homogeen
worden gemengd met langzaam lopende, 
mechanische roermengers. De mengduur bedraagt
ca. 5 minuten. Handmatig mengen of deelmengen
is niet toegestaan.
Verwerking
Ombran flex kan met een troffel, spaan of spatel
worden aangebracht. Ombran flex moet vrij van
holle ruimtes en blazen op het oppervlak of in de
voeg worden aangebracht. Eerst wordt een dunne
gronderingslaag (schraplaag) aangebracht, die
direct „nat-in-nat“ overlaagd wordt en in één
arbeidsgang tot een laagdikte van ca. 4 mm wordt
opgebouwd. Voor het gebruik van ombran flex als
voegafdichtingsmateriaal adviseren wij u eerst het
merkblad „Algemene verwerkingsrichtlijnen voor 
flexibele puthalsbekleding“ te raadplegen. Bij

gebruik op licht vochtige of niet-minerale onder-
gronden, als ook bij de verwerking als voegaf-
dichtingsmateriaal en bij bijzonder veel chemische,
thermische en / of UV-belasting dient vooraf de 
primer MC- DUR 1177 WV-A te worden toegepast.
Deze wordt dun in kruisgang op de voorbehandelde
ondergrond aangebracht en kan na een wachttijd
van ca. 1-2 uur (afhankelijk van de omgeving) over-
laagd worden. De oppervlakte van ombran flex
dient nadat deze is aangebracht en voor het einde
van de verwerkingstijd te worden glad gestreken.
Gereedschapsreiniging
Alle toebehoren (gereedschap etc.) kunnen binnen
de verwerkingstijd van ombran flex met 
MC-Reinigingsmiddel U worden gereinigd. Aan- of
uitgereageerd materiaal kan men enkel mecha-
nisch verwijderen.
Bijzondere richtlijnen
Mechanisch belaste oppervlakken zijn onderhevig
aan gebruiksgebonden slijtage. Hogere temperatu-
ren verkorten, lagere temperaturen vertragen de
reactietijd. Een temperatuursverandering van 10 °C
veroorzaakt een halvering ofwel een verdubbeling
van de aangegeven tijden. Ombran flex mag niet
toegepast worden op oppervlakken die continue
aan het weer zijn blootgesteld.
Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de
veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de
veiligheidsinformatiebladen. GISCODE: PU40

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Herstellen van putconstructies bij dynamische belastingen
• Bekleding van de schachtringen en conusdelen van putten
• Flexibele vulstof voor schachtringvoegen
• Afdichten van de ringvormige opening tussen buisinlaten en buisdoorvoeringen in begaanbare bouwwerken
• Afdichten van kleine scheuren, kieren en voegen in begaanbare afvalwaterinstallaties

• Twee-componenten, polyurethaanhars-spachtelmassa
• Duurzaam flexibel, hoog scheuroverbruggend
• Waterdicht, osmose-bestendig
• Goede bestendigheid tegen zuren en logen, bestand tegen biogene zwavelzuurcorrosie
• Spachtelbaar, zowel verticaal als boven het hoofd te gebruiken
• Op droge minerale ondergronden ook zonder primer toepasbaar
• Goede hechting op minerale ondergronden, bakstenen, keramiek, metaal en ombran CPS / ombran FT
• Hechting op kousliners, PVC en PE-HD mogelijk

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding Volume-delen 10 : 1 component A : component B

Soortelijk gewicht g / cm³ ca. 1,72 component A 
ca. 1,22 component B 
ca. 1,68 mengsel 

Verwerkingsvoorwaarden °C + 5 tot + 30 Materiaal-, lucht- en ondergrondtemperatuur
K 3 Boven het dauwpunt (zonder primer)
% max. 80 Relatieve luchtvochtigheid (zonder primer)

Viscositeit mPa·s ca. 1.300 component A
mPa·s ca. 635 component B
mPa·s ca. 700 mengsel

Verwerkingstijd (verpakking) min ca. 25 - 40 afhankelijk van de temperatuur

Waterbelastbaar na uur ca. 2 uur lichte waterbelasting
ca. 24 uur volledige waterbelasting

Laagdikte mm ca. 4,0

Verbruik** l/m² ca. 4,0 bij 4 mm laagdikte

Max. voegbreedte mm ca. 30

Treksterkte (beton) N/mm² ≥ 0,7 na 24 h (proefstuk waterverzadigd met
mat vochtig oppervlak, incl. primer)

Shore-A-hardheid ca. 60 na 7 d

Scheuroverbrugging mm < 4 DIN EN 1062-7, incl. primer

Chemisch en mechanisch d 7
volledig belastbaar na
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Technische eigenschappen ombran flex 

Productkenmerken ombran flex

Reinigingsmiddel MC-Reinigingsmiddel U 

Kleur zwart

Levering 4 x 3,3 l per doos (component A: 3,0 l / component B: 0,3 l)

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

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 afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Om de object-
specifieke verbruikshoeveelheden 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 06/16. 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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