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Ombran W 
Mortar expansiv cu intarire rapida, pentru oprirea infiltraţiilor de apã 
 

Proprietăţile produsului 

• Mortar de reparație WW (B1-XWW1) conform DIN 19573: 2016-3 

• Mortar de etansare WW (XWW1) conform DIN 19573: 2016-3 

• Pe baza de ciment, monocomponent 

• Expansiv în timpul procesului de întărire, când este expus la apă (efect de expandare) 

• Nu conţine substanţe cu potential coroziv 

• Stabilitatea volumului conform DIN 1164 

 

Aria de aplicare 

• Etanşarea rapidã şi permanentã a scurgerilor de apã şi a zonelor de infiltraţii din beton, zidãrie  

sau piatrã naturalã 

• Etanşarea zonelor de strãpungere a conductelor şi a garniturilor de conducte 

• Etanşarea ulterioarã a racordurilor de conducte şi a rosturilor inelare la canalizãri  

• Sigilarea colturilor interne ale componentelor şi a rosturilor dintre componente 

• Scenarii de expunere evaluate REACh:contact cu apa pe termen lung, inhalare si aplicare periodicã 

 

Aplicare  

Pregãtirea substratului 
A se consulta „ Indicaţii generale de aplicare pentru 
mortarele de reparaţii la puţuri, cãmine de vizitare şi 
canale colectoare pentru canalizare”. Pentru 
îmbunãtãţirea aderenţei se recomandã ca zonele 
degradate sã se deschidã în unghi la 45 ˚ (pe o 
adancime de min. 3 cm). 
 
Amestecarea: 
Mortarul rapid de etanşare a zonelor cu infiltraţii se 
preparã din Ombran W şi apa. Pentru etanşarea 
zonelor mici cu infiltraţii se va prepara manual o 
cantitate adecvatã timp de 15 – 20 secunde pânã la 
obţinerea unui mortar omogen plastic-rigid. 
 
Raportul de amestec 
Consultaţi tabelul cu date tehnice. Pentru 1 kg de 
Ombran W sunt necesari cca. 0.2 l apã. Deoarece 
Ombran W este un material pe bazã de ciment 
cantitatea de apã necesarã poate sã varieze. 

Aplicarea 
În cazul infiltraţiilor de apã mortarul întãrit se apasã 
cu presiune timp de aproximativ 2 minute(a se purta 
mânuşi de protecţie). Materialul în exces poate fi 
îndepãrtat imediat dupã ce a aderat la substrat. Vã 
rugãm sã începeţi îndepãrtarea întotdeauna de la 
interior spre margini pentru cã altfel materialul 
neîntãrit complet se va putea desprinde de substrat. 
 
Informaţii privind siguranţa 
Se va ţine cont de informaţiile privind siguranţa / 
riscurile de pe etichetele şi fişele de siguranţã ale 
produselor 
GISCODE: ZP1 
 
Alte informaţii 
Ombran W este un produs rigid pe baza de 
minerale. Fisurile, tasãrile, deformaţiile sau 
deplasãrile ulterioare pot cauza infiltraţii de apã. 
Pentru a obţine o sigilare durabilã, recomandãm 
aplicarea protecţiei Ombran MHP. 

 



 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişă tehnică se bazează pe experienţa noastră şi sunt corecte conform cunoştinţelor noastre. Cu toate acestea 
informaţiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării şi condiţiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform 
normelor inginereşti, de care s-a ţinut cont ȋn timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor ȋn cadrul 
termenilor şi condiţiilor de vȃnzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţii noştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre de 
date sunt impuse doar dacă sunt date ȋn forma scrisă. Normele inginereşti acceptate trebuie respectate permanent. 

 
Ediţia 11/22. Acestei fişe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite ȋn continuare. Dacă se 
emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă. 
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Date tehnice pentru Ombran W 

 
Caracteristica Unitatea Valoarea* Indicaṭii 

 Raport de amestec parti de masa 1 : 0.2 comp. pulbere: lichid 

 Dimensiunea maxima a granulei mm aprox. 1.2  

 Timp de lucru secunde aprox. 60  

 Conditii de aplicare ˚C ≥ 5 ≤ 30 aer, substrat, material 

 Densitatea mortarului proaspat kg/dm³ aprox. 2.2  

 Consum  kg/m2/mm  in functie de tipul de aplicatie si 
substrat 

 Rezistenta la compresiune 
(dezvoltarea rezistentei) 

N/mm2 aprox. 8 
≥ 16 
≥ 30 
≥ 30 

dupa 1 ora 
dupa 24 ore 
dupa 7 zile 
dupa 28 zile 

 Rezistenta la incovoiere 
(dezvoltarea rezistentei) 

N/mm2 aprox. 2.5 
≥ 4 
≥ 6 
≥ 6 

dupa 1 ora 
dupa 24 ore 
dupa 7 zile 
dupa 28 zile 

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă. 

 
 Caracteristicile produsului Ombran W 

 Culoare gri  

 Forma de livrare ambalaje de 15 kg 

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spaṭii reci (intre 5oC si 
25oC) si uscate, cel puṭin 6 luni. A se proteja impotriva inghetului! 

 Agent de curatare Apa 

 Eliminarea deseurilor Asigurați-vă că recipientele de unică folosință sunt complet goale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


