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Cementbázisú gyorskötő tömítő anyag

n vízbetörés ellen
n másodpercek alatt köt 
n tartós

Termékleírás Cement alapú, használatra kész, gyorskötésű keverék víz és nedvesség beszivárgások 
megállítására. 

Felhasználási 
területek

VANDEX PLUG külső és belső oldalon alkalmazható vízzáró habarcs a szivárgások 
tömítésére, olyan esetekben, amikor rendkívül gyors kötésre és szilárdulásra van 
szükség: 

n Vízbetörések és szivárgások megállítására
n Szivárgó repedések tömítésére
n Nedves felülethez is tapad
n Kerámia anyagú csövek szivárgásainak tömítésére 
n Akna és alagút elemek közötti kapcsolatok tömítésére
n Víztartó szerkezetek azonnali javítására 
n Acél elemek betonba és falazatba történő rögzítésére (pl. korlátok) 
n Erózióálló habarcs csapóesőnek kitett felületekre
n Csatornatömítések erózióálló megtámasztása
n Vízalatti munkákhoz

A VANDEX PLUG a következő aljzatok esetében alkalmazható:

n Beton
n Falazott szerkezetek
n Kerámia 
n Kő

Tulajdonságok A VANDEX PLUG az alábbi fizikai tulajdonságokkal rendelkezik:

n Megállítja a betörő / beszivárgó vizet
n Kb. 30 másodperccel a keverés után köt
n Tartós
n Víz alatt is használható
n Vízzel összekeverve vagy szárazon porként is alkalmazható
n Egyszerű felhasználás
n Praktikus, visszazárható csomagolás

Felület előkészítés Az aljzat legyen tiszta, szilárd, és szennyeződésektől mentes. A repedések környékét 
vésse le és tisztítsa meg, hogy alkalmas alapot kapjon a Vandex Plug alkalmazásához.  
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Keverés A kötési időt a hozzáadott víz mennyisége nagyban befolyásolja. Általános esetben 
(20°C-on):
1 kg VANDEX PLUG-hoz 0,25 liter vizet adunk. Miután a Vandex Plug-ot a vízhez 
adagoljuk, gyorsan keverjük össze, kb. 15 másodperc alatt. 
A kötés a keveréstől számított 30 másodpercen belül bekövetkezik. 
Hideg időben használjon langyos vizet, meleg időben pedig hideg vizet

Alkalmazás A veszteségek elkerülése végett mindig csak kevés VANDEX PLUG-ot 
keverjen be előre. 
n A keverés után azonnal használja fel a Vandex Plug-ot. Nyomja erősen az   
        alkalmazás helyére és tartsa ott kb. 30 másodpercig. Használjon gumikesztyűt.
n Tartsa enyhe nyomás alatt, amíg meg nem köt.
n Távolítsa el a felesleges anyagot.
Bizonyos körülmények között a Vandex Plug szárazon, porként is alkalmazható. 
Ebben az esetben a port juttassa közvetlenül a vízbetörés pontjába, majd tartsa ott 30-
40 másodpercig.

Anyagfelhasználás A szivárgás méretétől függően kb. 0,3 kg / szivárgás, 2 kg/dm3. 

Csomagolás 5 és 15 kg-os visszazárható műanyag dobozban.  

Tárolás Száraz helyen tárolva, eredeti, sértetlen csomagolásában 12 hónapig eltartható.

Műszaki adatok por

szürke

1,2 kg/l

1 komponensű

Állag

Szín

Térfogatsűrűség 25°C-on 
Komponensek száma 
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C és + 25 °C között 

(az aljzat és a keverővíz hőmérsékletére vonatkozik)

Bedolgozhatósági idő kb. 30 másodperc (keverés után)
Az adatok a laboratóriumi körülmények között elvégzett számos vizsgálatok átlagait mutatják. A gyakorlatban a meteorológiai tényezők, 
úgymint hőmérséklet, vagy páratartalom, továbbá az aljzat porozitása befolyásolhatják ezeket az értékeket.

Munkavédelmi 
és egészségügyi 
előírások

A VANDEX PLUG cementet tartalmaz. 
Irritálja a bőrt. Súlyos szemkárosodást okozhat. Gyerekektől távol tartandó. A port ne 
lélegezze be. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezését. Ha szembe kerül azonnal 
mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelelő kesztyűt, szem- és arcvédőt. 
További információkért kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot.
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Az itt leírt információk hosszú távú tapasztalatainkon és a tudásunk legjaván alapulnak. Garanciát azonban nem vállalhatunk rájuk, mivel minden egyes eset körülményeit ismernünk kellene a sikeres alkalmazáshoz. A szükséges 
anyagmennyiségre vonatkozó ajánlásaink átlagos feltételekre vonatkoznak, de egyes esetekben nagyobb mennyiségekre is szükség lehet.

           betonvédelem és vízszigetelés
székhely és nemzetközi értékesítés:
vAndeX internAtionAl ltd
Postafiók, CH-4501 Solothurn/Svájc
Telefon: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com
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