


Циментов замонолитваш материал

• саморазливен
• компресирано свиване

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VANDEX GROUT 20 е циментов компенсиран на свиване, 
саморазливен материал. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX GROUT 20 се използва за лепене и фугиране на 
строителни елементи.  
− изолиране на стоманени конструкции
− изолиране на мостови легла
− изолиране на релси и

плочи(железопътни)
− изолиране на бетон
СВОЙСТВА
VANDEX GROUT 20 се компенсира при свиване и показва
контролирано увеличение на обема. Той е
водонепропусклив, без хлориди и високоалуминиев цимент,
както и устойчив на замръзване и отмиване на соли.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Минералният субстрат, който трябва да се обработва, трябва 
да не съдържа замърсявания, мазнини и други вещества, 
които намаляват адхезията. Подготвената повърхност 
трябва да бъде достатъчно грапава и отворена. Навлажнете 
бетонната повърхност до насищане. По време на нанасянето 
основата трябва да е влажна, но повърхностната вода трябва 
да се отстрани. 

ЗАБЪРКВАНЕ
Изсипете 4,0-5,25 л чешмяна вода в чист контейнер и 
добавете - докато смесите - 25 кг VANDEX GROUT 20. 
Смесете с механичен миксер, за да получите еднородна 
хомогенна консистенция. Времето за смесване е прибл. 5 
минути. Не добавяйте повече вода преди 3 минути от 
първоначалното смесване. Не надвишавайте макс. 
количество вода.

ПОЛАГАНЕ
фугиращият материал се излива в празното пространство. 
Залепването под стоманата или машините обикновено се 
извършва в предварително изработен кофраж, който трябва 
да бъде запечатан и не трябва да бъде абсорбиращ. Ако 
конкретната кухина не е равна, VANDEX GROUT 20 трябва 
да се постави в едно непрекъснато да се излива през по-
дългата страна. Благодарение на добрата му течливост, не е 
необходимо вибрирането на материала. В случай на 
екстензивни работи, VANDEX GROUT 20 може да се 
постави механично с помощта на обикновени мокри помпи. 
Висококачествена фугираща смес без въздушно захващане 
се постига чрез включване на достатъчно количество 
вентилационии отвори.

След забъркване изчистете добре инструментите с вода. – 
Не полагайте при температури под +5оС или по замръзнали 
повърхности.
Дебелината на фугиране може да се увеличи чрез добавяне 
на груб пясък (4-8 мм, кръгъл, измит); количество: до 10 кг 
пясък на 25 кг VANDEX GROUT 20. За да се постигнат 
специфични характеристики на разливност, количеството 
вода, което трябва да се добави, може да варира. Моля, 
свържете се с нашия технически отдел за допълнителна 
информация.

КОНСУМАЦИЯ
Изчислено количество (сух материал)
за m³ от VANDEX GROUT: прибл. 1760 kg 

ГРИЖА ЗА МАТЕРИАЛА 
Може да се извършва втвърдяване на експонираните ръбове 
на фугите, както и всички хидравлично нанасящи се 
циментови разтвори, като върху тях се полага влажен 
хесиан, последвано от полиетиленово фолио. Времето за 
втвърдяване е най-малко 5 дни.

Алтернативно, е възможно да се използват продукти за 
втвърдяване.

ОПАКОВКА
25 kg PE-облицовани трислойни хартиени торби

СЪХРАНЕНИЕ
Когато се съхранява на сухо място в неотворена, 
неповредена, оригинална опаковка, срокът на годност е 12 
месеца.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
VANDEX GROUT 20 съдържа цимент, дразнещ дихателната 
система и кожата. Съществува риск от тежко увреждане на 
очите.  - Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не 
се вдишва праха. Избягвайте контакт с кожата и очите. В 
случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с 
вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носят 
подходящи ръкавици и предпазни средства за очите и 
лицето. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска 
помощ и да се покаже опаковката или етикета. - За повече 
информация, моля вижте листа за безопасност на 
www.vandex.com. 

GROUT 20

Pull-out  0.6 mm 
Chloride ion content  0.05 % 
Dangerous substances complies with 5.3 
Reaction to fire class A1 

0761 
Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestr. 19-23 
DE-21493 Schwarzenbek 

14 
333 

EN 1504-6:2006/ZA.1a 
Pouring mortar as anchoring product 

(based on hydraulic cement) 



The information contained herein is based on our long-term experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into
consideration. Indications of quantit ies required are only averages which in certain cases might be greater.

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

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид сив прах
Плътност на влажен разтвор [g/ml] прибл. 2.1
Зърнометрия dmax. [mm] 2
Гъстота [mm] 10–60
Време за свързване при 20 °C [Min.] прибл. 30

ВТВЪРДЕН РАЗТВОР: 
Якост на натиск 3 d [MPa] прибл. 40
Якост на натиск  7 d [MPa] прибл. 50
Якост на натиск 28 d [MPa] прибл. 65
Динамичен модул на еластичност 28 d [GPa] прибл. 33
Разширяване след 28 d [%] + 0.05
Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на 
основата могат да повлияят на тези стойности.
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