


Кристализираща Хидроизолационна Добавка 

• цялостна хидроизолация
• постоянна система
• подобрява свойствата на бетона
• прахообразен лесен за употреба материал
• тествана при употреба срещу високо водно налягане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VANDEX AM 10 е еднокомпонентна, кристална добавка на 
прах, специално разработена за взаимодействие с бетонни 
капилярни пори, осигуряваща хидроизолационна система, 
която е постоянна част от бетонната структура.VANDEX 
AM 10 може да се използва при различни по вид и качество 
приложения на бетона. Активните химикали на добавката 
взаимодействат със свободната вар и влагата в капилярите 
и порите на бетона, образувайки неразтворими кристални 
съединения. Тези кристали запълват капилярите и малките 
пукнатини на бетона, за да предотвратят по-нататъшно 
навлизане на вода през тях (дори под налягане). Бетонът 
обаче все пак ще позволи преминаването на водните пари 
през структурата си (т.е. бетонът ще може да "диша"). 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
− съоръжения за обработка на отпадъци
− основи и подземни части на сгради
− морски съоръжения
− предварително изготвени бетонови елементи
− тунели и подлези
− язовири и водни резервоари
− шахти
− подземни съоръжения
− паркинги
− плувни басейни

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
− елеминира напълно или значително намалява
водопропускливостта на бетона
− осигурява хидроизолация на конструкции подложени на
високо хидростатично налягане
− няма неблагоприятен ефект върху якостта на натиск или
времето за втвърдяване на бетони с Портланд цимент
− лесен за употреба прахообразен материал
− увеличава пластичността на бетонната смес
− силно подобрява химическата устойчивост на бетона
− много икономически ефективен метод за хидроизолация
− не възпрепядства движението на водни пари през бетона

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
VANDEX AM 10 може да се използва както в 
централизирани така и при обектови бетонни производства. 
VANDEX AM 10 се добавя в смесителният съд в началната
фаза на смесването, за предпочитане при добавянето на 
агрегатите. Бетонът трябва да се разбърква минимум 8-10 
минути, при нормална скорост, след като са добавени 
всички бетонни компоненти, за да се осигури пълно 
хомогенизиране на бетонната смес.

VANDEX AM 10 не трябва да се добавят към бетоновата 
смес след като циментът е бил добавен. 

ДОЗИРОВКА 
VANDEX AM 10 се дозира при 1% по тегло от теглото на 
цимента. 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
− VANDEX AM 10 следва да се прибави към сместа заедно с
агрегатите преди добавянето на цимента.
− Не добавяйте VANDEX AM 10 в края на
бетоносмесването. Добавянето на VANDEX AM 10 в края на
процеса на бетоносмесване може да доведе до удължаване
времето на зреене на бетона или до неговото
преждевременно свързване.
– Преди употреба се запознайте с информационния лист за
безопасност.
– Препоръчва се извършването на предварителното
тестване, за да се гарантира, че бетоновата смес и крайният
бетонов продукт отговарят на всички проектни изисквания.
– Времето на зреене на бетона може да бъде леко увеличено
в зависимост от вида на използваният цимент. Във всички
случаи, при нормални условия, VANDEX AM 10 ще
осигурява нормално узрял бетона. Бетонът, съдържащ
VANDEX AM 10, може да развие по-висока крайна якост от
обикновения бетон. Тестови пробни смеси трябва да се
извършват при проектни условия, за да осигурят
съпоставими резултати.

ПАКЕТИРАНЕ 
10 kg кофи; 20 kg торби.

СЪХРАНЕНИЕ 
До 12 месеца при съхранение в сухи помещения в 
неотворени и неповредени оригинални опаковки. 

БЕЗОПАСТНОСТ 
Молим да се запознаете с информационният лист за 
безопастност 

ДАННИ ОТ ИЗПИТВАНИЯ 
Водонепропускливост, CRD C48-92 
В края на теста, пробните тела (15.2 cm ×15.2 cm) не 
показват никакво водопропускане. Всички пробни тела са 
изпитани на 14 дневна възраст при челно налягане на водата 
200 psi [13.8 bar]. Наблюдава се намаляване с повече от 70% 
в сравнение с контролните пробни тела. 
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Информацията, съдържаща се тук, се базира на дългогодишният ни опит и на най-доброто от нашите познания. Въпреки това ние не можем да дадем гаранции, тъй като за успешен 
резултат трябва да се вземат предвид всички обстоятелства във всеки конкретен случай. Данните за изискваните количества са само средни стойности, които в някои случаи 
могат да бъдат по-големи.

HEAD OFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
Vandex International Ltd
P.O. Box · CH-4501 Solothurn/Switzerland
+41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUCTION:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
P.O. Box · D-21487 Schwarzenbek/Germany

Проникване на вода, DIN 1048 
Пробни тела (15.2 × 15.2 cm) показват водно проникване до 
средна дълбочина 22 mm при изпитване на 72 часа при 
челноводно налягане 72 psi [5.0 bar], наблюдава се 
намаляване от 40% в сравнение с контролните пробни тела. 

Проникване на вода под налягане, EN 12390-8 
Кубични бетонни пробни тела с 1% дозировка на добавката 
са били изложени на 5 bar хидростатично налягане и не са 
показали никакво проникване на вода.

Якост на натиск, psi (MPa) ASTM C 39 

7 ден ...................................................  3,560 (24.5) 

28 ден .................................................  4,930 (34.0) 
Увеличение с до 8% в сравнение с контролните тела. 

Устойчивост на замръзване / размразяване, ASTM C 666 
300 цикъла.................... 93.8 % Коефициент на 
относителна дълготрайност 

Якост на огъване, psi (MPa) ASTM C 78 
7 ден .......................................................... 737 (5.1) 
28 ден ........................................................ 778 (5.4) 

Бързо проникване на хлориди, ASTM C 1202 
Подобрение с 10% в сравнение с контролните тела. 

Химически добавки, ASTM C 494 Тип S, 
Отчетени са химичните и / или физичните свойства на 
използваните цимент и агрегати и получените резултати от 
изпитванията на бетона и агрегатите. VANDEX AM 10 
отговаря на изискванията за Тип S. 

Приложение при питейни води, NSF 61(USA) 
Няма вредни ефекти при контакт с питейна вода. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид изпитване Метод Параметри Представяне
Проникване на вода под налягане EN 12390-8 1% дозировка преминат
Водонепропускливост DIN 1048 5 bar (72 psi) челно налягане 40% намаление 
Водонепропускливост CRD C48-92 13.8 bar (200 psi) челно налягане > 70% намаление
Капилярна абсобция ASTM C-1585 > 40% намаление
Якост на натиск ASTM C-39 проектна и с до 8% увеличение 
Съпротивл. с/у проникване на хлориди 10% подобрение 
Промяна на дължината ASTM C-157 до 20% намаление 
Устойчивост на сулфати ASTM C-1012 6 месеца 33% подобрение 
Добавка за бетон ASTM C-494 тип S приминат
Добавка за бетон EN 934-2 намаляване на водата / Пластифициране преминат при 2% дозировка 
Слягане EN 12350-2 62 mm при 2% дозировка 
Съдържание на хлоридни йони EN 480-10  0.1 M %
Съдържание на алкали EN 480-12  10.5 M %
Корозионна устойчивост EN 480-14 не се наблюдава корозия 
Якост на натиск EN 12390-3 на 7 и 28 ден: тестова смес ≥ 110 % от контролната смес

Намаляване на водата EN 934-2 В тестовата смес ≥5 % сравнено с контролната смес

Съдържание на въздух EN 12350-7 Тестова смес ≤2 % по обем над контролната смес
Изпитанията са проведени в лабораторни условия с лабораторни материали. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: 
Новострой Инженеринг ООД
бул. "Тодор Каблешков" 61, София
+359 2 859 11 41 · info@novostroy.com ·
www.novostroy.com




