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Бързо свързваща хидроизолираща смес 

• 2-минутно свързване
• спира директни течове
• предназначен за изплозване в

канализационни тръби и шахти

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКРА
Готова суха смес на циментова основа за бързо нанасяне, което 
да предотврати навлизането на вода и влага.

ОБЛАСТ НА ППРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX RAPID 2 може да се използва вътрешно или външно 
като водоустойчива замазка, или където се изисква бърза 
корекция и постигане на ранна якост: 
− Запълване на течове
− Ремонт на течове около тръби
− Запълване на пукнатини
− Измазване на мокри повърхности
− Отсраняване на течове в каменинови тръби
− Уплътняване на сегменти в шахти
− Фиксиране на елементи във водни съоръжения където се

изисква незабавно свързване
− Монтиране на стоманени елементи в бетон или зидария
− Устойчивост на ерозия и запазване на уплътнението на

канала
− Възможност за работа под вода
VANDEX RAPID 2 може да бъде използван вурху следните основи:

− Бетон
− Зидария
− Глина

− Камък

Свойства
VANDEX RAPID 2 има следните физични свойства:

− Спира водния напор
− Свързва за приблизително две минути след забъркване
− Издръжлив, без свиване
− Може да се използва под вода
− Може да бъде забъркван с вода или използван сух
− Лесно приложим
− Лесна за употреба опаковка, кофа за многократно

отваряне и затваряне

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Основата трябва да бъде здрава и чиста без замърсяване на 
повърхността. Течовете трябва да бъдат изкъртени до здрава 
основа, оставяйки подходяща вдлъбнатина за нанасяне на 
VANDEX RAPID 2. 

ЗАБЪРКВАНЕ
Забъркайте 1 kg    VANDEX RAPID 2 и 0,20-0,25 l литра вода до 
твърда пластична консистенция. В студено време използвайте 
хладка вода. При по-високи температури използвайте студена 
вода. За да се избегне преразход, забърквайте само малки 
количества от VANDEX RAPID 2 .

НАНАСЯНЕ
− След забъркване, нанесете VANDEX RAPID 2 на

съответната област незабавно. Нанесете разтвора плътно на
даденото място и задръжте здраво около 1-2
мин(използвайте гумени ръкавици)

− Поддържайте натиска, без да пречите на материала, докато
втвърди.

− Отстранете излишня материал.
− След леко намокряне положете отгоре слой от обикновена

VANDEX хидроизолация.

В някои случаи VANDEX  RAPID 2 може да се прилага и като 
сух прах. 

ВТВЪРДЯВАНЕ
Избягвайте силното механично натоварване 1 час след 
нанасянето. Осигурете подходяща защита от екстремни 
метеорологични условия (напр. Дъжд, слънце, вятър, 
замръзване) докато втвърдява.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ
Замонолитване на тръба с диаметър 30 cm  изисква 2-3 кг.
В зависимост от големината на течовете: около 0,3 kg/бр

ОПАКОВКА

15- kg-пластмасова кофа за многократно отваряне и затваряне

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

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
VANDEX RAPID 2 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. - За повече 
информация, моля вижте листа за безопасност на 
www.vandex.com. 
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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.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Агрегатно състояние прах 

Цвят сив 

Обемно тегло [kg/l] прибл. 1.4 

Компоненти еднокомпонентен
[°C] Приложение при темеператури

(позволява забъркване с вода с различни температури
температури) 

+5 до +25

Време на свързване(след забъркване) [min] прибл. 2 

Якост на натиск (10 °C) [N/mm²] 1 h: 4.0 
6 h: 6.0 

24 h: 14.0 
28 days (във вода): 40.0 

Якост на опън (10 °C) [N/mm²] 28 days (във вода): 8.0 
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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