
�

Устойчива на влагата бариера срещу влага в стените
• лесно и икономично приложение с апликаторен пистолет
• рентабилен
• отлично проникване
• силно концентрирани хидрофобни агенти
• подходящ е и за високи степени на влага
• без разтворител

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VANDEX IC е водно-базиран готов за употреба силан / 
силоксанов микроемулсионен гел, който осигурява бариера 
срещу нарастваща влага.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX IC може да се използва като влажна защитна бариера 
в следните строителни материали:

− всички видове минерални разтвори
− естествени стени и каменни стени с минерален състав

(отворени капиляри)
− тухлени стени
− пясъчно каменни стени

Не е подходящ за:

− гранитогрес и варовикови стени без разтвор

VANDEX IC за предпочитане се прилага в съществуващ 
хоризонтален очастък. Системата VANDEX IC е ефективна при 
стени с влага до 95%. Колкото по-високо е съдържанието на 
влага в стената, толкова по-дълго ще се наложи продуктът да се 
разстила и да се втвърди в стената.Приложението на продукта 
се ръководи от концепцията на Vandex за обновяване на стари 
сгради. Това включва вътрешна, както и външна 
хидроизолация и обработка срещу соли, когато е необходимо.

Важно: След нанасяне / проникване на VANDEX IC 
(приблизително 3 месеца в зависимост от строителния 
материал), процесът на сушене започва в стената над 
хоризонталната влажност. Продължителността на този процес 
зависи от съдържанието на влага, както и от природата и 
дебелината на стената. Въз основа на емпирични данни този 
процес на сушене обикновено трае между 6 месеца и 1 година.

СВОЙСТВА
Активните съставки на VANDEX IC се разпространяват в 
капилярите и образуват ефективна хидрофобна бариера срещу 
влага.
Микроемулсионният гел показва отличен капацитет на 
проникване в капилярни отворени материали и в същото време 
много силен водоотблъскващ ефект. Този ефект се дължи на 
промяна на междуфазовото напрежение между повърхността 
на порите и водата. Това потиска влагата в порите на 
капилярната система.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Позицията на пробивните отвори се избира според 
концепцията на Vandex за реконструкция на стари сгради и 
условията на обекта.
Отворите с диаметър 12 mm се пробиват на разстояние от 120 
mm на хоризонтално ниво. Дълбочина на копърната дупка = 
дебелина на стената минус 20 мм.
За да се постигне оптимална ефективност, хоризонталните 
отвори се пробиват директно в хоризонталния хоросан и най-
близкото възможно под или над вертикалния хоросан. След 
пробиване внимателно почиствайте дупки от прах със сгъстен 
въздух.
Сечение на стената:

Тухлена стена:

a = max. 120 mm 
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HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

PRODUCTION AND SALES GERMANY/AUSTRIA:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
P.O. Box, 1406, D-21487 Schwarzenbek/Germany
Phone: +49 4151 89 15-0, Fax +49 4151 89 15 50
E-mail: info@vandex.de www.vandex.de

CONCRETE  PROTECT ION AND  WATERPROOF ING

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 quantities required are only averages which in certain cases might be greater.

Кухи стени:
Стените на кухините могат да бъдат пробити от двете страни и 
обработени с VANDEX IC. 

Каменни стени:
Ако няма ясен непрекъснат отвор, препоръчва се да се 
пробият 2 серии дупки в нивата една върху друга. Същата 
процедура се препоръчва при неясни хоризонтални фуги.

Обикновенна каменна стена:

a = max. 120 mm 

Прилагане
Инжектиране 
VANDEX IC се нанася с обикновен апликатор за 600 ml 
опаковка. За оптимално запълване се препоръчва използването 
на VANDEX IC NOZZLE 35 или 100. Поставете дюзата изцяло в 
отвора. Обратно запълнете дупката напълно с постоянно 
налягане до 10 мм от повърхността. Избягвайте кухини.

Замазване: 
Всички отвори са затворени с VANDEX UNI MORTAR 1 или 
VANDEX RAPID 2

Бележка 
VANDEX IC не е проектиран за повърхностно приложение и 
не трябва да се използва за тази цел. Може да настъпи 
някакво бяло петно   по повърхността около мястото на 
инжектиране.Ако това се случи, то ще изчезне при изсъхване.

КОНСУМАЦИЯ:
Необходимо количество материал: 

широчина

дължина

150 mm 250 mm 350 mm 450 mm 

10 m 3 4 6 7 
20 m 5 8 11 14 
30 m 7 11 16 20 
40 m 9 15 21 27 

Забележка: Оставете допълнително 10% при сметката
(различни условия на обекта)

ОПАКОВКА
Картонена кутия с 10 опаковки oт 600 ml всяка

Complementary products: 

– VANDEX IC APPLICATOR GUN set
(consisting of 1 VANDEX APPLICATOR GUN 600
+ 1 VANDEX IC NOZZLE 35, in cardboard box)

– VANDEX IC NOZZLE 35  (дължина 35 cm)
– VANDEX IC NOZZLE 100  (дължина 100

cm)

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

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ
Вземете обичайните предпазни мерки за безопасност при 
работа с химически продукти.
VANDEX IC е вредно за водните организми, може да причини 
дългосрочни неблагоприятни ефекти във водната среда. 
Избягвайте изпускане в околната среда. Виж 
Информационния лист за безопасност на www.vandex.com 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид силанова / силоксанова микроемулсия
Консистенция гел 
Плътност [g/cm³] 0,92 

Цвят бял 
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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