


Кристализираща хидроизолация

• Хидроизолационен м  атериал за защита чрез 
кристализация в дълбочина

• Постоянно активен
• Прилага се от активната или от пасивната 

страна на водния напор
• Одобрен за прилагане в съоръжения за питейна 

вода
• Сив или бял 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
VANDEX SUPER е готова суха смес на циментова основа за 
хидроизолация (импрегниране) в дълбочина.VANDEX SUPER е на 
базата на сив портландцимент, а заVANDEX SUPER WHITE се 
използва бял цимент като свързващо вещество. Цялата техническа 
документация на VANDEX SUPER се прилага също и за VANDEX 
SUPER WHITE с изключение на цвета и времето за работа

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
− В основи: бетон
− Хидроизолация и защита срещу вода и влага от активната или
пасивната страна на  водния напор
- Основи, фундаментни плочи, подпорни и подземни стени,
строителни фуги, пречиствателни станции, плувни басейни, 
моноструктурни елементи и т.н.
- Съоръжения за питейна вода.
СВОЙСТВА
Състои се от сив или бял портланд цимент, специално обработен 
кварцов пясък и активни химически добавки. Когато VANDEX 
SUPER се положи върху бетоновата повърхност, активните 
химически добавки реагират (влизат във взаимодействие) със 
свободната вар и влага в капилярните пространства и образуват 
неразтворими кристални структури. Тези кристали блокират 
капилярите и микропукнатините (от съсъхване) в бетона и 
предотвратяват по-нататъшното проникване на вода (дори и под 
налягане). Въпреки това Vandex слоя все пак  позволява 
преминаването на водните пари през конструкцията (т.е. бетона ще 
бъде в състояние да „диша”). Наред с хидроизолацията на 
конструкцията (съоръжението), VANDEX SUPER предпазва бетона 
от морска вода, отпадъчни води, агресивни подпочвени води и 
някои химически разтвори. VANDEX SUPER е изпитан за ползване 
в съоръжения за питейна вода. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Основата трябва да бъде обработена до здрава, грапава 
повърхност с отворена капилярна структура, без дупки, 
десортирани гнезда, големи пукнатини и неравности. 
Всички вещества, които намаляват сцеплението (адхезията), 
като битум, масла, грес, останки от боя или циментово 
мляко трябва да бъдат отстранени чрез подходящи средства. 
Директните течове трябва да бъдат спряни, например с 
VANDEX PLUG. Бетоновата конструкция старателно се 
навлажнява, като към момента на полагането повърхността 
трябва да бъде влажна, но не и мокра. Всички външни води 
по хоризонталните повърхности трябва да бъдат 
отстранени.
ЗАБЪРКВАНЕ 
Смесете 5 обемни части VANDEX SUPER с около 2 обемни 
части вода (за 25 kg – приблизително 7 – 8,5 л вода) в чист 
съд или кофа и бъркайте най-малко 3 минути до получаване 
на хомогенна смес, без бучки, с консистенцията на гъста 
блажна боя (или боза). Използвайте механична бъркалка.

ПОЛАГАНЕ
VANDEX SUPER се нанася с четка, чрез пръскане – с 
подходящ пистолет (за цим. разтвори) с компресор или чрез 
сухо ръсене. 

Нанасяне с четка:
Уверете се, че всички дупки, десортирани гнезда и др. 
дефекти по основата са запълнени.  Материалът се нанася 
равномерно по повърхността на кръст: вертикално отдолу 
нагоре и след това – хоризонтално. 

Чрез пръскане: 
VANDEX SUPER може да се полага и с подходящ пистолет за 
фини циментови разтвори. За постигане на максимален 
ефект на разпръскването пистолетът трябва да има 
възможност за регулиране на налягането и обема на 
въздушната струя. Подходящият диаметър на дюзата е около 
4 mm. Първият слой Vandex се полага с кръгови движения, 
като дюзата е под 90о спрямо повърхността. Крайният слой 
може да остане пръскан или да бъде обработен (изгладен). 

Втори или следващ пласт се полага, докато първия е още 
влажен (но не мокър). Времето за изчакване преди 
полагането на всеки следващ пласт зависи от специфичните 
климатични условия, като влажност, температура и др. 
Полагането на всеки следващ слой не трябва да предизвиква 
свличане на предишния. За да се поддържа 
обработваемостта на материала (ако започне да се сгъстява) 
не се добавя вода, а просто се пребърква сместа. 

Сухо ръсене и полагане  с мистрия:
Бетонът се налива, разстила и вибрира, както обикновено. 
Ръсенето започва когато бетона набере начална якост. 
VANDEX SUPER се поръсва на ръка с помощта на сито (с 
размер на отворите 1 mm) върху повърхността на бетона. 
Прахът се втрива (чрез заглаждане) в повърхността до 
постигане на равномерно еднородно покритие. .  

Не полагайте при температури под +5оС или по замръзнали 
повърхности. 

ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
Поддържайте покритието влажно поне 5 дена и го защитете 
от екстремни метеорологични условия, като пряко слънчево 
греене, вятър, студ и др. Прясно обработения участък трябва 
да бъде защитен от дъжд за най-малко 24 часа. В затворени 
помещения и дълбоки шахти трябва да се осигури 
циркулация на въздуха в продължение на поне 24 часа след 
обработката с VANDEX SUPER. 

SUPER/SUPER WHITE

Compressive strength class R3  25 MPa 
Chloride ion content  0.05% 
Adhesive bond  0.8 MPa 
Carbonation resistance no performance determined 
Modulus of elasticity  20 GPa 
Thermal compatibility: 
Part 4: Dry thermal cycling  0.8 MPa 
Capillary absorption   0.5 kg/m²·h0,5 
Reaction to fire class A1 
Dangerous substances complies with 5.4 
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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

НАПЪЛВАНЕ НА ВОДОЗАДЪРЖАЩИ КОНСТРУКЦИИ 
(РЕЗЕРВОАРИ И ДР.)
Напълването може да стане, когато третираните 
повърхности са се достатъчно втвърдили, обикновено не 
по–малко от 14 дни след полагането. Все пак, ако се налага 
по–ранно напълване, то не трябва да стане по–рано от 
седмия ден, като се внимава да не се надраска повърхността. 
Внимателно почистете и дезинфекцирайте повърхностите 
преди първото напълване. Спазвайте държавните законови 
и подзаконови актове! 

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

ЗАСИПВАНЕ                                                                        
Засипване може да се извършва 3 дни след приключване на 
Vandex обработката.

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ, МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ (ВЪРХУ 
VANDEX)
Повъхностите, третирани с Vandex продукти, които трябва 
да бъдат боядисвани или обработвани с други покрития, 
трябва да бъдат оставени да втвърдяват (да набират якост) 
най-малко в продължение на 28 дни. В края на този период 
повърхностите трябва да се измият и обработят с разтвор на 
солна киселина (1:8 или 3,5%). Спазвайте мерките за 
безопасност! В съответствие с това, задължително 
изплакнете повърхностите с вода.                                        
Когато върху обработените с Vandex материали 
повърхности ще се полагат гипсови или други мазилки е 
много важно да се направи свързващ мост (шприц) от пясък 
и цимент върху последния Vandex слой докато той още е 
пресен и леплив.                                                                      
Върху вече втвърдени Vandex повърхности се нанася 
подходящ грунд или свързващо вещество (бетон-контакт и 
др.). Покритията, нанасяни върху Vandex материали трябва 
да имат алкална устойчивост. Препоръчва се декоративните 
покрития, нанасяни от пасивната страна на водния напор да 
са паропропускливи. 

Конструктивен елемент Вид на въздекствието Вид на нанасяне Консумация

Бетонова плоча активен и пасивен воден напро ръсене , нанасяне с четка 
или пръскане (един пласт)

1.2 kg/m²

Бетонова плоча влага / няма воден напор четка или пръскане 1 пласт 0.8 kg/m²
Бетонови стени активен и пасивен воден напор четка или пръскане 2 пласта 1.5 kg/m²
Работни фуги хоризонтални и
вертикални 

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

воден напор четка 1 пластt 1.5 kg/m²

За по-подробни данни прочетете спецификацията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

вид/състояние сив/бял прах.
VANDEX SUPER/SUPER WHITE не е декоративен материал.

Обработваемост при 20 °C [min] прибл. 30
Време за втвърдяване 20 °C [h] 1–2
Допълнителни данни Вижте СЕ маркировката
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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