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Organominerální pryskyřice ombran SC byla speciálně vyvi-
nuta pro použití pro ruční laminaci v oblasti kanalizace. 

Zpracovatelný bez ochrany dýchacích cest
K Téměř pachově neutrální organominerální pryskyřice

Vysoká trvanlivost
K Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost

K Dobrá lepivost také na matně vlhkých podkladech

K  Žádné tvoření bublin díky vysoké propustnosti pro  
vodní páru

Optimální vlastnosti při zpracování
K  Rychlé vytvrzení také v tenkých vrstvách bez nutnosti 

zahřívání tepla

K Možnost urychlení procesu vytvrdnutí

K Není nutné žádné zapečetění povrchu pro vytvrzení

K Rychlá zatížitelnost vodou

Zápach ze styrenu  
při ruční laminaci  
je již minulostí!

Pachově neutrální reakční pryskyřice bez obsahu styrenu 
již nevyžaduje ochranu dýchacích cest během zpracování  
a obyvatelé okolních domů budou uchráněni před nepříjem
ným zápachem ze styrenu. 

ombran SC poskytuje kromě toho optimální vlastnosti materi
álu a vlastnosti při zpracování. Tak můžete také za obtížných 
rámcových podmínek v kanalizaci bezpečně provádět trvan
livou ruční laminaci.

S pryskyřicí ombran SC můžete pokrýt rozmanité oblasti pou
žití pro ruční laminaci v oblasti odpadních vod:

K Napojení sanačních rukávců do šachty (zrcadlo)

K Nanášení vrstev na povrchy žlabů a berm

K Vnitřní výstelka spodních částí šachet

K  Plošná výstelka s odolností proti biogenní korozi  
kyselinou sírovou

K Doplněk ke sklolaminátovým prvkům a deskám

Se zápachem  

je konec! 
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Kompletní systém ombran SC  

ombran SC 
Reakční 
pryskyřice

organominerální pryskyřice  
bez obsahu styrenu

ombran SC Cat L Katalyzátor pro urychlení procesu vytvrzení

ombran L 450 
 

Výztužná 
tkanina

trhací ECRnetkaná skelná tkanina 
(450 g/m2) s práškovým pojivem

Skoncujte se 
zápachem! 

Otestujte systém 
ombran SC bez obsahu 
styrenu a přesvědčte  
se o výhodách při  
Vaší příští sanaci s ruční 
laminací!

ombran SC

chemicky 

vysoce odolný
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