


Бърз разтвор за хидроизолация и ремонт

• След 1 час – готов за експлоатация
• Водоустойчив при 10 mm дебелина на слоя
• За полагане по хоризонтални и вертикални

повърхности
• Предназначен за използване в канализация и

шахти (отпадъчни води)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VANDEX RAPID M е готова за забъркване суха смес на циментова 
основа за изготвяне на бърз разтвор за хидроизолация и ремонт на 
строителни конструкции. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX RAPID M е многофункционален хидроизолационен и 
ремонтен разтвор за хоризонтални и вертикални бетонни 
повърхности и зидарии.

СВОЙСТВА
Благодарение на своя състав, базиран на цимент, кварцов пясък с 
определена зърнометрия и специални неорганични химични 
добавки, VANDEX RAPID M  е водонепропусклив при дебелина на 
слоя 10 mm. След полагане и свързване той е здрав и студоустойчив 
и в същото време е паропропусклив. Началната и крайна якост на 
натиск на VANDEX RAPID M е отлична. Процесът на свързване на 
разтвора е ускорен. В резултат на всичко това VANDEX RAPID M е 
устойчив на натоварване 1 час след полагането (при t = 20°С и 65% 
отн. влажност).
VANDEX RAPID M е устойчив на битови отпадъчни води.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
Основата трябва да бъде здрава и чиста, с отворена капилярна 
структура и повърхността да бъде без големи пукнатини, 
неравности и каверни. Чрез подходящи средства (например водно 
или пясъко струене) от повърхността трябва да бъдат отстранени 
всички битуми, масла, греси, останки от боя, циментово мляко и 
слаб бетон. Основата старателно се навлажнява. Към момента на 
полагане на разтвора тя трябва да бъде влажна, но не мокра. Всички 
локви върху хоризонталните повърхности трябва да бъдат 
премахнати

ЗАБЪРКВАНЕ                                                                                   
Смесете 25 кг VANDEX RAPID М с 3-3,75 литра питейна 
вода в чист съд и бъркайте в продължение на най-малко 3 
минути до получаване на смес с хомогенна консистенция без 
бучки. Използвайте механична бъркалка. Ако сместа 
започне да втвърдява не добавяйте повече вода, а 
пребъркайте разтвора, за да възстановите обработваемостта 
му.

ПОЛАГАНЕ

Не полагайте при температури под +5о С или по замръзнали 
повърхности. VANDEX RAPID М се нанася с мистрия в слой 
с дебелина от 6 до 12 mm (12 – 24 kg/m2) в един работен 
цикъл. След първоначалното втвърдяване материалът може 
за кратко да се изпердаши или заглади с груба четка, за 
създаване на по-грапава повърхност.

ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
Поддържайте покритието влажно и го защитете от 
екстремни метеорологични условия (например дъжд, пряко 
слънчево греене, вятър, студ и др.) докато свързва. Да се 
избягва контакт с течаща вода до 1 час след полагането.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ 
2 kg VANDEX RAPID М за 1m2 са необходими за получаване 
на слой с дебелина 1 mm.

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.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
VANDEX RAPID М съдържа цимент, който дразни 
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.  

RAPID M

Compressive strength class R3 ≥ 25 MPa 
Chloride ion content  0.05 % 
Adhesive bond ≥ 1.5 MPa 
Carbonation resistance passed 
Modulus of elasticity ≥ 20 GPa 
Thermal compatibility 
Part 1: Freeze thaw with de-icing salt  
immersion ≥ 2.0 MPa 
Part 4: Dry thermal cycling ≥ 2.0 MPa 
Capillary absorption  0.5 kg/m² · h0,5 
Reaction to fire class A1 
Dangerous substances complies with 5.4 
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CC repair mortar for structural repair 

(based on hydraulic cement) 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Агрегатно състояние прах
Цвят сив
Обемно тегло [kg/l] прибл. 1.65
Време за втвърдяване [min.] прибл. 15–30
Якост на натиск [N/mm²] 1 час: 0.5

3 час: 5.0 
6 час: 23.5 
28 дни: 36.5 ( съхранение във вода) 

Якост на опън при огъване [N/mm²] 28 дни: 5.5  ( съхранение във вода) 
Адхезия [N/mm²] 28 дни: > 2.0
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.




