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VLASTNOSTI VÝROBKU ■   dobrá schopnost impregnace 
■ dobrá manipulace 
■ snadno se trhá a řeže 
■ textilie z plně korozivzdorného skleněného vlákna s práškovým pojivem 

OBLASTI POUŽITÍ ■    E-CR netkaná textilie ze skleněného vlákna pro opravné práce technikou ruční laminace 
■ opravy přístupných kanalizačních konstrukcí pomocí technologie impregnovaných rukávů 
■ napojování rukávů v kanalizačních šachtách 
■ vyztužení v tunelech šachet nebo spodních částech 
■ doplněk ke GFRP prvkům a panelům 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ Montáž: Textilie se musí vhodným způsobem připravit pro provedení opravy. To se provádí na místě 
chráněném před vlivem počasí, ručně nebo řezáním. Vhodným nástrojem jsou ruční nebo elektrické 
nůžky. 
 

Aplikace: Viz technický list „Všeobecné pokyny pro opravné práce technikou ruční laminace“. 

ombran L 450 
Práškově pojená E-CR netkaná textilie ze skleněných vláken pro opravné práce  
technikou ruční laminace v kombinaci s organicko-minerální pryskyřicí ombran SC 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Vlastnost Jednotka Hodnota Poznámky 

Spotřeba (pryskyřice)1 ml/m2 cca 3 000 – 
4 000 

v závislosti na podkladu a aplikaci 

Specifická hmotnost g/m2 cca 450 celá textilie 

Šířka role mm cca 625  

 

1) provedení ve 3 vrstvách včetně finálního nátěru 

 

Barva bílá 

Balení role cca 22,5 kg (cca 80 m dlouhá, cca 50 m2) 

Skladování Originálně uzavřené balení lze skladovat při teplotách 5 °C až 25 °C v suchu minimálně 12 měsíců. 

 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je 

přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny 

projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty 

společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu 

ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových 

listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav 

techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných 

zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených 

verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2200007986] 

 


