ombran
Systémová řešení pro podzemní
infrastrukturu

ombran: Systémová sanace
Sanace v oblasti podzemní infrastruktury klade vysoké
nároky na projekt a na jeho odbornou realizaci. Schéma
požadavků je velice rozmanité a vyžaduje speciální systémy, které zajistí dlouhodobou ochranu stavební konstrukce.
Pouze individuální sanační koncepty a použití výkonných
systémových řešení zajistí dlouhodobou funkčnost sanačních opatření.
ombran je specialistou na sanaci podzemní infrastruktury
a vyvíjí již několik desetiletí vysoce výkonné sanační systémy, které optimálně splňují veškeré požadavky této oblasti.
Naše oddělení výzkumu a vývoje se zaměřuje na technolo-

gie orientované na praxi a na produkty s optimálními vlastnostmi, které umožňují efektivní provádění sanačních prací
s nejvyšším možným zaručením jejich úspěchu.
Kromě maximálního možného servisu Vám ombran nabízí ucelený program produktů pro Vaše sanační úkoly. Od
analýzy poruch, přes individuální sanační koncept, až k samotnému provádění sanačních prací - naši techničtí poradci Vás podpoří, všude tam, kde nás potřebujete. Využijte
našich dlouholetých zkušeností, které nám zajišťují vedoucí
pozici na evropském trhu. ombran - bezpečné a dlouhodobé řešení.

ombran
Vám nabízí řešení pro:
1 sanace domovních přípojek
2 sanace kanalizačních šachet
3 sanace neprůchozích odpadních potrubí
4 sanace odlučovačů lehkých kapalin

a technologických šachet
5 sanace průchozích odpadních potrubí
6 sanace lapáků tuků
7 sanace čerpacích stanic odpadních vod

4

8 sanace průmyslových odpadních systémů

(se zvlášť vysokým zatížením)
Pro každou z těchto oblastí nabízí produktový program ombran řešení všech možných požadavků, od utěsnění lokálních průsaků až k celoplošné ochraně celého objektu.
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Konudur 208		

Konudur 216		

Konudur Injection Device

Konudur Kanalinjekt 01

ombran W

ombran IW

Těsnící systémy

Trhliny a netěsnosti v konstrukcích vedou k infiltracím, které znemožňují provedení důkladné a dlouhodobé sanace. Prvním krokem je tedy utěsnění těchto poruch.
Speciálně pro oblast tlakové vody jsou vyžadovány systémy s rychlou reaktivitou.
Rychlé a úspěšné utěsnění průsaků umožňuje pak plynulý přechod k dalším sanačním opatřením. Podle druhu použití jsou Vám k dispozici minerální ucpávkové
malty nebo výkonné injektážní systémy.

Řešení pro
tlaková voda
n netěsná hrdla
n netěsné spáry mezi kanálovými skružemi
n trhliny v podkladu
n napojení rukávcových vložek do šachty
n spoje odpadních rour
n

Vaše výhody
utěsnění i bez strojního vybavení (ucpávkové rychlereagující malty)
n kompaktní injektážní systémy
n rychlá reakce i při silné infiltraci
n hospodárné systémy v kartuších pro injektážní práce malého rozsahu
n 1- a 2-složkové injektážní technologie
n nízká spotřeba materiálů
n

Pro utěsnění lokálně ohraničených infiltrací Vám ombran nabízí spolehlivé minerální rychlereagující ucpávkové malty. Pro těsnící injektáže u sanačních opatření
většího rozsahu jsou Vám k dispozici reaktivní elastomerové pryskyřice. Pro těžce přístupné oblasti a místa, kde by nasazení většího strojního vybavení nebylo
hospodárné a možné, se osvědčil kompaktní těsnící systém v kartuších.
4/5

ombran MHP

ombran MHP 15

ombran MHP-SP

ombran HB

ombran R

Minerální správkové a ochranné systémy

Úspěch každého sanačního opatření závisí rozhodujícím způsobem na dodržení
a důsledném provedení všech nezbytných sanačních kroků. Pakliže je podklad
nerovný, vykazuje lokální poškození nebo nedostatečné krytí betonu, je potřeba
jej reprofilovat. Teprve poté získáme podklad připravený pro následný ochranný
systém. Finální ochranný systém ombran ochrání konstrukci před namáháním
vyskytujícím se v kanálech.

Řešení pro
kanalizační šachty
n průchozí odpadní stoky
n revizní šachty
n kanalizační sběrače
n betonové podklady a cihelné zdivo
n reprofilace konstrukcí odlučovačů
n reprofilace čerpacích stanic
n

Vaše výhody
duální systém (reprofilace a ochrana v jednom produktu)
n systémy s vysokou odolností vůči síranům
n dobrá zpracovatelnost
n dlouhodobá ochrana v oblasti komunální odpadní vody (pH 3,5 - pH 14)
n vysoká bezpečnost díky velmi dobré přídržnosti k podkladu
n dlouhodobá odolnost vodě díky vysoce výkonným cementům
n velmi nízká pórovitost díky optimálnímu součiniteli voda/cement
n krátké odstávky díky rychlé zatížitelnosti vodou
n

Podle požadavků a rozsahu poškození lze duálním sanačním systémem ombran
spolehlivě sanovat jak betonové tak cihelné objekty v oblasti odpadních vod. Minerální systémy na bázi vysoce výkonných cementů zajišťují dlouhodobý úspěch
Vašich reprofilačních a ochranných opatření. Použití pojiva bez trikalciumaluminátu zabraňuje síranové korozi v sanačním materiálu.
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ombran CPS		

ombran FT

Hybridní silikátové systémy

Pro vysoce zatěžované konstrukce, jako jsou odlučovače tuků a lehkých kapalin,
jsou běžné minerální cementem pojené systémy nedostačující. To samé platí také
při namáhání biogenní korozí kyseliny sírové (BSK). Pro zajištění dlouhodobé
ochrany těchto zařízení, nasazuje ombran hybridní silikátové systémy s vysokou
těsností. Těsná materiálové matrice odolá i při nejnižším pH-faktoru nebo působení sloučenin aromatických uhlovodíků.

Řešení pro
kanalizační šachty vystavené působení BSK
n čerpací stanice odpadních vod vystavené působení BSK
n odpadní stoky vystavené působení BSK
n lapáky tuků
n odlučovače lehkých kapalin
n technologické šachty
n zařízení pro skladování, plnění a transport látek ohrožujících vodu
n

Vaše výhody
vysoká chemická odolnost
odolnost vůči nárazu a poškrábání
n schopné difúze vodních par
n uzavřený kapilární systém
n ruční a strojní nanášení
n možné antistatické provedení
n
n

Hybridní silikátové systémy ombran bez obsahu cementu nabízí i u konstrukcí
se zpětně působící vlhkostí optimální sanační výsledky. Zvláště schopnost difúze
vodních par zajišťuje těmto systémům trvanlivost a dlouhou životnost.
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Konudur 250 OM-PL letní		

Konudur 250 OM-PL zimní		

Konudur 250 OM-PL urychlovač

Systémy krátkých vložek

Ne vždy vyžaduje rozsah poškození kompletní sanaci odpadního potrubí v celé
jeho délce. Místně ohraničené lokální poruchy je možné cíleně opravit použitím
krátké vložky. Utěsnění a statické zesílení poškozeného místa je přitom prioritou.
Při silných infiltracích a poškození odpadního potrubí může krátká vložka sloužit
také jako přípravné opatření pro následné vyvložkování potrubí sanačním rukávem.

Řešení pro
netěsné spoje rour
n popraskání
n trhliny
n chybějící části rour
n

Vaše výhody
rychlé vytvrdnutí s dlouhou dobou zpracovatelnosti
n vysoce chemicky odolné organominerální pryskyřice
n ECR-skelná sendvičová tkanina odolná korozi
n vylepšená kruhová tuhost díky vysokému E-modulu
n variabilní čas vytvrdnutí díky přidání urychlovače
n bezpečnější dimenzování díky kompaktní sendvičové skelné tkanině
n

Právě v oblasti krátkých vložek jsou variabilní doby zpracovatelnosti a vytvrdnutí
požadovány, a to z důvodu různých rozměrů potrubí a dopravních vzdáleností.
Jak pro letní tak pro nízké aplikační teploty nabízí ombran vhodné systémy, kde je
vytvrdnutí individuálně řiditelné. To vše je možné díky použití speciálně formulovaných organominerálních pryskyřic.
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Konudur 102

Konudur 160 PL		

Konudur 160 PL-L

Konudur 160 PL-XL

Konudur

170 TL-NV

Konudur 255 LH

Systémy dlouhých rukávů

Pro sanace neprůchozích odpadních potrubí je rukávcový relining jako bezvýkopová technologie sanace velmi často hospodárným řešením. Rozmanitý rozsah
poškození jako popraskání, netěsná napojení rour, trhliny, prorůstání kořenů do
profilu potrubí je možné touto renovační metodou bezpečně a dlouhodobě vyřešit.

Řešení pro
domovní přípojky
spádové potrubí
n neprůchozí kanalizační stoky
n průmyslová odpadní potrubí
n
n

Vaše výhody
pigmentované pryskyřice pro kontrolu nasycení rukávu
průchodnost oblouky díky flexibilním rukávům
n chemicky a teplotně vysoce odolné reakční pryskyřice
n optimální nastavení díky variabilním dobám zpracovatelnosti a vytvrdnutí
n žádná mezera mezi vložkou a starou rourou díky dokonalému přilepení
n prokázaná ekologická a zdravotní nezávadnost
n
n

U sanačních opatření v špatně přístupných oblastech, jako při sanaci domovních
přípojek, jsou vyžadovány zvlášť výkonné systémy. Kromě použití flexibilních tkaných rukávů schopných překonávat oblouky musí reakční pryskyřice vykazovat
optimální viskozitu a dobu vytvrdnutí. I zde Vám ombran nabízí systémová řešení
šitá na míru.
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Konudur 132 RH/K

Konudur 134 RH/K

Konudur 134 RH/K-S

Konudur Robopress 07

DTI EPH 230

Prokaspox 02

Systémy pro kanalizační roboty

Při sanaci neprůchozích odpadních potrubí je možné kromě systémů krátkých
vložek použít také kanalizační roboty. Pomocí techniky robotů je možné poškozená místa podle volby utěsnit minerálními systémy nebo systémy na bázi reakčních pryskyřic.

Řešení pro
netěsné spoje rour
netěsné vstupy
n přestěrkování trhlin
n zatěsnění přípojek
n zatěsnění popraskaných stěn
n
n

Vaše výhody
krátké časy odbednění díky rychletvrdnoucím systémům
dobrá zpracovatelnost
n minerální systémy a reakční pryskyřice uzpůsobené pro všechny běžné
systémy robotů
n vynikající přídržnost k podkladu
n variabilně nastavitelné reakční doby
n
n

Sanace pomocí kanalizačních robotů klade vysoké nároky na zpracovatelnost
těsnících materiálů. Různé systémy robotů vyžadují produktové systémy jim přizpůsobené. Pro optimální výsledky spolupracují vývojáři z divize ombran přímo
s výrobci jednotlivých systémů robotů.
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ombran SVG		

ombran SVG rapid

Usazování rámů poklopů šachet

Vysoké počty poklopů šachet potřebujících výměnu ukazují již řadu let, že běžně
používané systémy zálivkových malt nejsou schopné odolávat vysokým dopravním zatížením. Není neobvyklé, že se rámy poklopů šachet opakovaně sanují.
Zálivková malta ombran pro kanalizační poklopy byla koncipována přímo pro tuto
oblast použití a odolává dopravním i povětrnostním nárokům této oblasti.

Řešení pro
pokleslé rámy kanalizačních poklopů
n zálivkové práce na stavbách
n usazování rámů poklopů šachet ve vozovce
n zálivková malta pro kónický Buderus Budaplan-Systém
n

Vaše výhody
optimální zalití díky vysoké tekutosti malty
rychlý postup stavby díky krátkým časům pro odbednění
n prokázaná odolnost rozmrazovacím solím (CIF/CDF test)
n bezpečnost díky přesvědčivým dlouhodobých studiím
n vysoké počáteční a koncové pevnosti díky speciálnímu cementu
n minimální rozvoj tepla při hydrataci
n
n

Aby zálivkové malty pro kanalizační poklopy vyhovovaly zvláštním požadavkům
z hlediska dopravního a povětrnostního zatížení, musí vykazovat odpovídající
statickou zatížitelnost a odolnost vůči rozmrazovacím solím. Systémy produktů
ombran prokazují svoji výkonnost i v oblasti usazování rámů poklopů šachet díky
dlouhodobým studiím.
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Objektové poradenství

Školení

Aplikační technika

Výzkum

Vývoj

Servis a poradenství

Provádění ochranných a sanačních opatření na objektech podzemní infrastruktury je komplexní oblast úkolů. Vyžadovány jsou především zkušenosti a knowhow. Již řadu let je jméno ombran značkou pro technicky vysoce výkonné hmoty
a systémová řešení. Jako odborný výrobce s vybudovanou sítí poboček radíme
našim partnerům v mnoha zemích světa. Osobně a kompetentně podporujeme
projektanty, investory a prováděcí firmy při realizaci jejich projektů. Najdete nás
tam, kde nás potřebujete: v projekční kanceláři a přímo na Vaší stavbě.

Kompletní soubor výkonů
poradenství od plánování až po realizaci
n prohlídky objektů
n servis na stavbě
n technická podpora
n podpora při diagnostice poruch
n vyřešení detailů
n klasifikace dle REACh
n

Intenzivní Know-how transfer
školení pro zpracovatele
n semináře ve firmách
n dialog v rámci programu MC-Forum
n mezinárodní sympózia
n

Intenzivní tok informací a znalostí mezi odbornými projektanty, prováděcími firmami a specialisty z divize ombran zabezpečují profesionální použití technologií
produktů pro dlouhodobé úspěšné aplikace. V kontinuálním dialogu s našimi
partnery vznikají z celé řady individuálních zadání systémová řešení orientovaná
na praxi. Desetiletí zkušeností ve všech oblastech použití jakož i neustálý výzkum
a vývoj Vám zaručují jistotu spolupráce s vedoucí firmou v tomto oboru.
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ombran: Kompetence a kvalita
l
l
l
l
l
l

sanace kanálů
sanace kanalizačních šachet
technologie pro relining
systémy pro kanalizační roboty
injektážní systémy
výstelky a vnější povlaky potrubí

S produkty ombran získáte kompletní
systémová řešení v oblasti kanálů a kanalizačních šachet. Vysoká kvalita a hospodárnost jednotlivých produktů je zaručena
díky vyzrálosti systémů a mnohaletým
zkušenostem z aplikací.

MC-Bauchemie • Průmyslová zóna - sever • Skandinávská 990 • 267 53 Žebrák
Telefon: +420 311 545 155 • Fax: +420 311 537 118
Pro Slovensko: Telefon: +421 244 442 195 • Fax: +421 244 441 348
ombran@mc-bauchemie.cz • www.mc-bauchemie.cz

