


Водоустойчив циментов състав за спиране на течове 

• Спира директни течове
• Свързва за секунди
• С висока якост

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VANDEX PLUG е готова за забъркване, бързо свързваща, 
еднокомпонентна, суха смес на циментова основа за спиране на 
директни течове и проникване на влага.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ   
VANDEX PLUG може да се използва за вътрешно или външно 
приложение като водоустойчив разтвор за запушване на течове или 
като бърз разтвор в места, където е необходимо постигане на 
висока ранна якост:                                                                                      
- спиране на директни течове и инфилтрация (просмуквания);
- запечатване на течащи пукнатини и фуги;
- запечатване на мокри повърхности;
- запушване на течове в каменинови тръби;
- изолация на сегментни връзки (фуги) на тунели;
- замонолитване във водозадържащи съоръжения, които изискват
бързо влизане в експлоатация;                                                                  
- монтаж на стоманени елементи в бетон или зидария;
- устойчив на механично износване разтвор за елементи, изложени
на дъжд;                                                                                                           
- устойчив на механично износване материал за запечатване в
канали;                                                                                                            
- допуска работа под вода

СВОЙСТВА

VANDEX  PLUG има следните характеристики:

- спира водния поток;
- свързва за около 30 секунди след забъркването;
- висока якост;
- може да се използва под вода;
- може да се забърква с вода или да се използва сух;
- лесен за използване;
- опакован в удобни за употреба, повторно затварящи се съдове

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
Повърхността, която ще се обработва трябва да бъде здрава, чиста, 
без каквито и да било замърсявания. Течовете трябва за бъдат 
локализирани чрез изчукване в дълбочина, създавайки подходящи 
условия за полагането на (пломбата от) VANDEX  PLUG.

ЗАБЪРКВАНЕ 
Времето за свързване зависи в голяма степен от използваното 
количество вода за забъркване. Стандартните стойности са (при 
20оС):
- 1 kg VANDEX  PLUG с около 0,25 литра вода. VANDEX  PLUG 

трябва да се добави към водата и бързо да се разбърка. Времето за 
забъркване е около 15 секунди.
След смесването времето за полагане и втвърдяване е 30 секунди. 
В студено време използвайте хладка (топла) вода. При високи 
температури използвайте студена вода. 

ПОЛАГАНЕ 
За да избегнете преразход трябва да забърквате малки количества 
от VANDEX  PLUG. 
-  След забъркването оформете конусовидна пломба от VANDEX 
PLUG  и я положете веднага в предварително подготвеното място. 
Натиснете силно и добре пломбата и след това задръжте здраво на 
място за 30 секунди. (Да се използват гумени ръкавици).

- Поддържайте натиска, без да пречите на материала, докато 
втвърди.                                                                                                         
- Отстранете излишния материал.
- След леко намокряне положете отгоре слой от обикновена 
VANDEX хидроизолация.                                                                          
В някои случаи VANDEX  PLUG може да се прилага и като сух прах.
- Поставете и задръжте праха директно върху мястото на теча за 
30-40 секунди 

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

В зависимост от големината на течовете: около 0,3 kg/бр

ОПАКОВКА
15 kg пластмасова, повторно затваряща се кофа. 
5 kg пластмасова, повторно затваряща се кофа.

СЪХРАНЕНИЕ

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

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
За повече информация, моля вижте листа за безопасност 
на www.vandex.com. 

PLUG



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Агрегатно състояние прах 
Цвят сив
Обемно тегло, 25 °C [kg/l] прибл 1.2
Състав еднокомпонентен
Приложение при температура [°C] +5 to +25 °C

(позволява забъркване с вода с различни температури
температури)Време за полагане [sec] прибл. 30 (след забъркване)

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.




