ombran: Kompetence a kvalita
S produkty ombran získáte kompletní systémová



sanace kanálů

řešení v oblasti kanálů a kanalizačních šachet.



sanace kanalizačních šachet

Vysoká kvalita a hospodárnost jednotlivých



technologie pro relining

produktů je zaručena díky vyzrálosti systémů



systémy pro kanalizační roboty

a mnohaletým zkušenostem z aplikací.



injektážní systémy



sanace potrubí na pitnou vodu

Sanace šachet
a kanálů
systémem
ombran
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Systémová sanace šachet
a kanálů

Systémová sanace šachet
a kanálů

Sanace - nutnost!

Důležitá role spojovacího můstku

Počet kanálů a šachet, které potřebují sanaci, stále stoupá.

Proč ombran?

Jako systémová součást reprofilačního příp. ochranného

na stavbě, je Vám k dispozici ombran HB jako univerzální

Netěsnosti v odpadním systému vedou díky infiltraci k pře-

Ombran je samostatnou divizí v rámci MC-Bauchemie. Spe-

systému přebírá spojovací můstek zvlášť důležitou funkci.

spojovací můstek pro cihelné zdivo i pro betonové kanali-

těžování našich ČOV, u kterých se významně snižuje jejich

cialisté zde vyvíjejí vysoce výkonné systémy produktů pro

Nanáší se před aplikací reprofilační příp. ochranné malty

zační šachty.

výkon. Naopak díky exfiltraci unikají škodliviny z odpadní

sanace kanálů a kanalizačních šachet. Naši odborní poradci

na matně vlhký podklad a působí zde jako spojovací článek

vody nekontrolovaně do okolní zeminy a kvalita podzemní

Vás podpoří od analýzy poškození, přes individuální projekt,

mezi podkladem a sanačním systémem příp. mezi reprofila-

vody je tak ohrožena!

až k samotné sanaci.

cí a ochrannou vrstvou. Abychom redukovali počet produktů

Kromě kompletního servisu nabízí divize ombran ucelený

Systémová řešení

soubor produktů a systémů pro jakýkoliv sanační úkol v ka-

Účinky posypových solí, biogenní kyselina sírová a dyna-

nálech. Využijte naše mnohaleté zkušenosti s aplikací, které

mické namáhání způsobují kromě samotné agresivní odpad-

nás celoevropsky řadí k předním dodavatelům sanačních

ní vody těžké poškození kanalizačních stok a šachet. Sa-

systémů pro oblast kanalizačních stok a šachet.

Standardní systém

nační opatření u takto poškozených objektů kladou vysoké
nároky na projekt, prováděcí firmu a použité systémy pro-

spojovací můstek

spojovací můstek (ombran HB)

reprofilace

reprofilace (ombran R/ombran MHP)

spojovací můstek

spojovací můstek (ombran HB)

ochranná vrstva

ochranná vrstva
(ombran ASP/ombran MHP)

duktů. Pouze individuální sanační koncept a volba vysoce
výkonných systémových řešení zabezpečí úspěch sanačních opatření a dlouhodobě ochrání stavební konstrukce.

Řešení šitá na míru
Pro cihelné šachty a pro šachty z betonových prefabrikovaných dílů lze připravit, v závislosti na požadavcích a stavu
poškození, individuální řešení pomocí vybraných sanačních
systémů ombran. Pro přípravu konkrétního sanačního konceptu je Vám vždy k dispozici Váš poradce pro produkty ombran. Obraťte se na něj!
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Systémová sanace šachet
a kanálů

Systémová řešení pro…
1

Pokleslé rámy kanalizačních poklopů

6

Pokleslé rámy kanalizačních poklopů se dají dlouhodobě sanovat inovativním systémem na bázi zálivkové malty ombran SVG.
ombran SVG

Zkorodovaný beton, obnažená výztuž
Opravnou maltu je možné po odpovídající přípravě podkladu a nanesení protikorozní
ochrany na výztuž nanášet do aktivního spojovacího můstku. Poškozené oblasti se
reprofilují minerální maltou s vysokou odolností vůči sulfátům.

1
Zentrifix KMH / ombran HB / ombran R / ombran MHP

2

Netěsné spáry mezi kanálovými skružemi
Netěsné spáry mezi kanálovými skružemi je možné dlouhodobě zatěsnit
proti exfiltraci i infiltraci vody pomocí rychlereagující bobtnavé těsnící
malty. U šachet, které jsou vystaveny dynamickému namáhání, doporučujeme utěsnění pomocí 2-složkových injektážních elastomerových
pryskyřic.
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2
ombran R

ombran W / MC-Injekt 2033 / MC-Injekt 2300 plus / Konudur Kanalinjekt 01

3

Výměna poškozených stupaček
Po odstranění poškozených stupaček se nové stupačky zakotví do ostění
šachty pomocí rychletvrdnoucí opravné malty.

Poškozené nebo vyplavené spáry
Vyplavené spáry nebo spáry poškozené díky působení kyselin je možné po odstranění zdegradované malty znovu uzavřít rychlereagující minerální spárovací maltou.

8
3

Plošně poškozený beton příp. cihelné zdivo
Po odpovídající přípravě podkladu se konkrétní podklad ochrání minerálním ochranným systémem s vysokou odolností vůči sulfátům.

6
ombran MHP (pH 3,5 až pH 14)

ombran R

ombran ASP (pH 5 až pH 11)

4
4

7

Trhliny
Trhliny v ostění šachet zatížené tlakovou vodou je možné znovu uzavřít
a utěsnit pomocí injektáže nebo rychlereagující bobtnavou těsnící maltou
aplikovanou povrchově.
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Plošné provlhnutí
Plošně provlhlé betonové stěny a cihelné zdivo je možné dlouhodobě uzavřít speciální minerální rychlereagující bobtnavou maltou.
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5
ombran W / MC-Injekt 2033 / MC-Injekt 2300 plus / Konudur Kanalinjekt 01

5

Poškozená napojení rour / rukávových vložek
Prostory mezi rourou a šachtou nebo mezi rukávem a starou rourou,
které propouštějí vodu, je možné znovu utěsnit bobtnavou těsnící maltou
nebo injektáží. Pokud nedochází k průsakům vody je možné tato napojení upravit pomocí dvousložkové epoxidové stěrky.

ombran IW

10

10

Defektní žlaby, dna a lavičky
Vymleté a poškozené žlaby a dna šachet je možné sanovat minerálními maltami
s vysokou odolností vůči sulfátům aplikovanými do spojovacího můstku.
ombran HB / ombran R / ombran MHP

ombran W / Konudur Kanalinjekt 01 / Konudur 134 RH/K (-S)
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Sanační kroky

Bezpečnější ochrana před agresivními médii

Úspěch každé prováděné sanace závisí především na dodržení prováděcích

Moderní betony a malty, které se používají v oblasti odpadní

Ombran Vám nabízí systémová řešení produkty, které jsou

pokynů a odborném provedení všech sanačních kroků.

vody, jsou až do pH-faktoru 5 bezproblémově odolné.

odolné agresivní atmosféře v kanálech a stavební konstruk-

Pokud pH-faktor prostředí klesne pod tuto hranici, je doda-

ce dlouhodobě ochrání.

Příprava podkladu

tečná ochrana bezpodmínečně nutná. Vždyť snížení pH-fak-

Podklad je potřeba připravit tak, aby byl zbaven veškerých separačních ma-

toru z 5 na 4 odpovídá desetinásobnému zvýšení koncent-

teriálů, cementového mléka, prachu, olejů, tuků nebo starých nesoudržných

race kyselin!

nátěrů. Cílem je čistý a únosný podklad, který zaručí pevné a dlouhodobé
spojení se sanačním systémem.

Utěsnění

pH-faktor prostředí

Před nanášením reprofilačních a ochranných systémů je potřeba zastavit průsaky vody a uzavřít veškeré netěsnosti.
ombran MHP

Zde máme k dispozici injektážní systémy (MC-Injekt 2033/MC-Injekt 2300

pH 3,5–14

plus/Konudur Kanalinjekt 01), rychlereagující maltu (ombran IW) nebo bobtnavou ucpávkovou maltu (ombran W).

ombran ASP
pH 5–11

Reprofilace podkladu
Pokud podklady vykazují velké nerovnosti, lokální poruchy nebo nedostateč-

odolnost betonu

né krytí výztuže, je potřeba je reprofilovat. Při reprofilaci se obnoví původní
geometrie stavebního dílce, abychom dosáhli plochy vhodné pro následný
ochranný systém.

biogenní kyselina sírová

pH-faktor
6,5-8,0

pH-faktor 0-4,5

domovní odpadní
voda

Ochrana podkladu
Ochrana stavební konstrukce se podle stupně zatížení provádí vhodným
ochranným systémem jako např. ombran MHP. V tomto posledním sanačním

pH 0

pH 5

pH 7

pH 14

kroku zajistíme stavební konstrukci bezpečnou a dlouhodobou ochranu před
agresivními médii a prodloužíme hodnotu podzemní infrastruktury o další de-

ombran - systémová řešení

setiletí.

Zadání prací v kanálech a šachtách jsou velice rozsáhlá. Od

Proto Vám ombran nabízí vedle vysoce odolných ochran-

výměny defektních stupaček přes poruchy dna až po trhliny

ných systémů také sanační řešení pro:

ve stěnách - poruchy, které je potřeba dlouhodobě vyřešit.

• utěsnění

Ošetřování
Závěrem je potřeba reprofilační a ochranné vrstvy chránit před rychlým vysy-

• reprofilace

cháním vhodnými opatřeními. U každé metody ošetření podkladu je ale potře-

• usazování rámů kanalizačních poklopů

ba dbát na to, aby neohrožovala přídržnost dalších plánovaných vrstev.
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